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1.1 UTVALGETS ARBEID
Mandat, tidsfrist

Regnskapslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. mars 1
med oppgave å revidere regnskapslovgivningen. Utvalgets mandat fremgår av
rådsforedraget. Det heter her:

Generelt om utredningsarbeidet
I Ot.prp. nr. 35 for 1988-89 om endringer i revisorloven mv. uttalte Finans

partementet bl.a. følgende:

«Proposisjonen er første trinn i en opprydding i regnskaps- og revisjon
givningen. Finansdepartementet vil etter hvert gå gjennom denne lov
ningen, bl.a. ut fra målet om tilpassing til internasjonale regnskaps
revisjonsstandarder, særlig EF's regelverk. Dette skal skje parallelt 
oppbyggingen av et revisortilsyn og et regnskapstilsyn i Kredittilsynet. 
er i dag behov for et kontinuerlig regelreformarbeid og mer aktivt tilsyn
verdipapirmarkedet og finansmarkedet. De offentlige hensyn gjør seg 
dende med stor styrke og er ikke i tilfredsstillende grad ivaretatt av gjel
de regelverk eller det etablerte tilsynsapparatet.»

Det reformarbeid som nå skal startes, kan noe mer detaljert oppsummeres sl
– En lovteknisk revisjon av regnskapslovgivningen, herunder spørsmåle

eventuelt å samle bestemmelsene om regnskap i ett lovverk. Et slikt arbe
ler i flere deler og er nærmere gjennomgått (...) nedenfor.- Gjennomgåel
hovedmålsettinger for en lovregulering av regnskapsreglene og utrednin
løsninger av prinsipielle spørsmål. Regnskapslovgivningen bør sikre at 
skapet på en pålitelig og informativ måte avspeiler bedriftenes reelle resu
og stilling etter bedriftsøkonomiske kriterier. Under arbeidet er det nødve
å gjennomgå en rekke regnskapsfaglige materielle problemstillinger, jf. 
mere (...) nedenfor. En prioritering av noen av dem kan bli nødvendig fo
utredningsoppgaven ikke skal bli for omfattende.- En vurdering av hv
behov som foreligger for at norsk regnskapslovgivning tilpasses internasjo
standarder og internasjonalt regelverk, særlig de ulike regnskapsdirekt
innenfor EF. Også denne delen av arbeidet har mer enn én side og er næ
gjennomgått (...) nedenfor.

Det er viktig at utredningsarbeidet søker å se de tre arbeidsområdene i samme
I sitatet foran er også vist til spørsmål av organisatorisk og forvaltningsme

art. Slike spørsmål skal imidlertid ikke tas opp til vurdering. Det samme gje
revisjonslovgivningen, som departementet vil vurdere særskilt.

Lovteknisk revisjon av regnskapslovgivningen
(...)
Gjeldende bestemmelser om årsoppgjøret er idag i første rekke komm

uttrykk i to lovverk, regnskapsloven kap. 3 og aksjeloven kap. 11. Denne lovgiv
gen er på vesentlige punkter sammenfallende såvel med hensyn til innhold 
den språklige utforming. Regnskapslovens bestemmelser om regnskapsplikt
1) og om bokføringen (kap.2) er på den annen side felles for alle regnskapspl
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Landbruksnæringenes regnskap og noteringer er særskilt regulert i lignings
kap. 5.

Det må vurderes om det er hensiktsmessig å beholde den nåværende ord
eller om det er mest hensiktsmessig å samle bestemmelsene om regnskapsp
i ett lovverk. Om utredningsarbeidet leder fram til at det siste alternativ er å 
trekke, ber en om at det i tilfelle blir utarbeidet utkast til en lov om regnskapsp
bokføring og årsoppgjør, med nødvendige særregler for bestemte grupper. 
arbeidet bør det regnes som et mål også å få inkorporert regnskapsbestemme
spesiallovgivningen (eksempelvis skatte- og avgiftslovgivningen, lovgivningen
boligbyggelag og borettslag, og regnskapsordninger som er hjemlet i stiftels
ven, kommunelovgivningen mv.), i den utstrekning tungtveiende grunner 
måtte tale for å beholde de nåværende ordninger. Departementet antar at en o
vurdere om det regnskapsmessige regelverk som er fastsatt etter lov av 7. de
1956 om tilsynet med kredittinstitusjoner (Kredittilsynet), (og andre lover i fina
sektoren) bør søkes innarbeidet i en alminnelig regnskapslov. Arbeidet med e
materielle spørsmål som sterkt berører denne sektoren bør prioriteres under
ningsarbeidet (...).

En ny samordnet regnskapslov må bl.a. ha som målsetting å være et tjenli
del i rettshåndhevelsen, og må inneholde sanksjoner mot regnskapsovertre
Slike sanksjoner kan være av strafferettslig eller annen art, eventuelt knyttet
lovbestemt regnskapsmessig myndighetstilsyn.

Behovet for forskrifter i tillegg til selve lovbestemmelsene - i praksis binde
regulering av løsninger som lovteknisk ikke passer å ta inn i loven - må også
des.

(...)
Uavhengig av spørsmålet om å samle bestemmelsene om regnskap i en l

en om at de enkelte paragrafene i regnskapsloven og aksjeloven kap. 11, bli
nomgått med sikte på språklig og lovteknisk bearbeiding for å oppnå høyere
av klarhet og oversikt mv. der dette finnes ønskelig.

(...)
Aksjeloven § 11-4 har en generell bestemmelse om at årsoppgjøret skal 

opp i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsloven har et tilsvarende g
krav i § 4. Departementet antar at en fortsatt bør beholde en generell henvisn
en slik rettslig standard. Det må imidlertid vurderes nøye om det kan utforme
tere kriterier for standarden. Dette kan eventuelt skje ved at de grunnleggende
skapsprinsippene inntas i regnskapslovgivningen (jf. særlig kravene til orden,
telighet, klarhet, fullstendighet og til kontinuitet i regnskapsoppstillingene, s
prinsippene om laveste/høyeste verdi, forsiktighet, vesentlighet og fortsatt dr
den danske «årsregnskabsloven» av 1981 er slike prinsipper kommet til uttry

For øvrig har regnskaps- og aksjeloven benyttet henvisningen til «god 
skapsskikk» i et stort antall paragrafer på en slik måte at henvisningen dels stå
supplerende, dels som forklarende, men også slik at standarden kan oppfatt
en modifikasjon av paragrafens øvrige tekstlige utforming. I noen tilfelle kan
også fremstå som uklart om henvisningen har noe selvstendig innhold utov
generelle kravet om samsvar med god regnskapsskikk som er nevnt i avsnittet
Den språklige utformingen av bestemmelsene på dette punkt må vurderes nø

Målsettinger for en lovregulering av regnskapsregler. Prinsipielle spørs-
mål

Som allerede pekt på (...), må det være et hovedmål for norsk regnskapsl
ning at den gir det mest mulig effektive bidrag til at norske regnskaper skal avs
foretakenes reelle resultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsi
Slike regnskaper må også være presentert i en form som gjør informasjonen t
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gelig, sammenlignbar og brukbar for alle relevante regnskapsinteresser. Ett
flere virkemidler for å sikre dette kan være en høy grad av konsekvens og en
het for de oppstillings- og grupperingsplaner som skal benyttes, og et vel ut
system for fyldige og omfattende noteforklaringer om det reelle underlaget for r
skapet.

Den nærmere gjennomføring av dette krever en kvalifisert utredning base
et helhetssyn på regnskapsbrukernes og samfunnets behov og lovgivningen
for å sikre disse.

Regnskapslovgivningens karakter av rammelovgivning er et hovedspør
Departementet antar at en regnskapslovgivning som skal kunne betjene et næ
liv i stadig utvikling, fortsatt må bevare karakteren avrammelovgivning. Dett
imidlertid ikke ensbetydende med at samtlige av de valg som lovgivningen sy
åpne for (og som i praksis, men neppe helt korrekt, tildels har vært oppfatte
«frie» valg), fortsatt skal bli stående i uendret form. Dersom det blir vurdert sl
visse valgmuligheter bør holdes åpne, må imidlertid regnskapssystemet følg
de valg som blir truffet med nødvendig konsekvens. Mulighetene for at loven
oppstille prefererte løsninger i valgsituasjoner, kombinert med krav om pres
utførlig noteforklaring, bør nøye vurderes som alternativ til de løsninger en har 
Det må herunder legges særlig vekt på at de bestemmelser som åpner for m
en regnskapsmessig løsning, blir utformet slik at illojal bruk kan bli avdekket.

Andre viktige spørsmål er samordning av ulike avskrivningsbestemme
(også her med utførlige notekrav for de avskrivningsplaner som legges til gr
krav om begrunnelser for endringer i slike planer og uttrykkelig bestemmelse o
bedriftens avskrivningsplaner ikke kan endres etter resultatene for de enke
behandlingen av poster i fremmed valuta, skillet mellom ordinære og ekstra
nære poster, bestemmelser om konsernoppgjør og fusjoner, oppskrivning mv
nevne noen av spørsmålene.

Departementet ber også om at det blir utredet og vurdert om det er behov
regnskapslovverket i sterkere grad enn i dag differensierer mellom større og m
foretaksenheter, eventuelt i den form at det stilles særlige krav til visse grupp
regnskapspliktige. Videre bør en vurdere innføring av regnskapsplikt (eventue
at plikten blir materielt endret eller utvidet i forhold til gjeldende ordninger) 
grupper som idag faller utenfor regnskapslovgivningens system. Denne pro
stilling berører bl.a. landbruksnæringene, foreninger og organisasjoner som
driver næringsvirksomhet, økonomisk virksomhet i offentlig regi mv.

Som nevnt foran (...), er det enkelte materielle spørsmål som sterkt be
finanssektoren og som forutsettes prioritert under utredningsarbeidet. Depart
tet vil spesielt nevne de spørsmål som er knyttet til den regnskapsmessige b
lingen av aksjeporteføljer i bank- og forsikringsvirksomhet og til såkalt «finans
leasing».

De enkeltproblemene som det er vist til i mandatet gjelder først og fremst e
som antas under enhver omstendighet å måtte underkastes vurdering. 
begrensning i rammene for arbeidet representer de således ikke. Regnskap
valget står derfor fritt til å utrede de øvrige regnskapsspørsmål som gruppene
grunn til å vurdere og eventuelt ta opp i form av forslag til lov.

Tilpassing av norsk regnskapslovgivning til internasjonale standarder og
internasjonalt regelverk, spesielt direktivene i Det europeiske fellesskap

(...)
Denne delen av arbeidet vil for det første dreie seg om å vurdere om det e

siktsmessig eller nødvendig at en tar i bruk regelverk, standarder og praksis s
utviklet i andre land og i utenlandske fagmiljøer. I den forbindelse vil en pek
det omfattende og grundige arbeidet som ligger forut for bl.a. EF's regnskaps
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tiver, og behovet for å vurdere hvilken nytte - regelteknisk såvel som innholds
sig - norsk regnskapslovgivning kan gjøre seg av dette og av de erfaringen
praksis i andre land er kommet fram til. En slik vurdering må i vesentlig grad b
på hva som anses hensiktsmessig for å få fram en norsk regnskapslovgivnin
gir det mest effektive bidrag til at norske regnskaper skal avspeile foretakenes
resultat og stilling ut fra sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Departementet 
det som viktig at disse spørsmål blir utredet, og at det blir gjort rede for de prins
som blir valgt.

Departementet forutsetter at regnskapsmessig regelverk, standarder og p
i andre land blir dokumentert i nødvendig utstrekning.

(...)
For det annet dreier en vurdering av en eventuell tilpassing til utenlandsk r

verk mv., herunder EF's ulike direktiv, seg om det av rene samordningsgrunn
hensiktsmessig at en søker å tilpasse norsk regnskapslovgivning til det som g
hos viktige handelspartnere mv. Departementet antar at det i enkelte tilfeller k
spørsmål om å vurdere tilpassing til deler av regelverk som stiller seg nøytr
slike fagspørsmål som er nevnt foran. En utredning av tilpassingsspørsmåle
regnes som høyt prioritert.

Når det gjelder EF's regelverk, slik dette er kommet til uttrykk i direktivene,
det legges til grunn for utredningen at direktivene i en viss grad dreier seg om
mumspregede kompromisser. Løsningene i direktivene innebærer ikke at de e
land, som ledd i en tilpassingsprosess til prinsippene i direktivene, er avskåre
velge mer vidtgående utformete regelverk, bl.a. fordi direktivene selv inneho
valgmuligheter og til dels har unnlatt å behandle endel spørsmål. Vurderinge
dette punkt bør også ta i betraktning de konkrete nasjonale løsninger som er 
tilpassingsprosessen. Særlig nærliggende er det å vurdere såvel de formelle 
materielle løsninger som er valgt i den danske «Årsregnskabsloven» av 1981, ikk
minst ut fra det felleskap mht. juridisk tradisjon og begrepsbruk, språk og anne
hersker de to land imellom.

(...)
Dersom Regnskapslovutvalget finner det aktuelt å foreslå norsk regnskap

givning tilpasset prinsippene i EF's ulike regnskapsdirektiv, vil spørsmålet om h
dan en skal forholde seg til den regnskapsmessige presentasjonen av skatter 
temessige disposisjoner også måtte vurderes. Også uavhengig av de forhold
nevnt foran er det behov for en prinsipiell utredning av spørsmålet, jfr. bl.a. de
er uttalt i NOU 1989:14 «Bedrifts- og kapitalbeskatningen - en skisse til reform
s. 207-229). Departementet har ikke tatt stilling til dette.

Som ledd i slike vurderinger bør det gjøres rede for den eller de løsninge
er valgt i andre land, herunder innenfor EF og i de nordiske land. Under vurder
av de løsninger som arbeids- og referansegruppene kommer fram til forutset
at det blir lagt nødvendig vekt på de hensyn som har vært bestemmende i and
og til de hensyn av nasjonal art som måtte gjøre seg gjeldende.»

Ved EØS-avtalen ble EU's selskapsrettslige direktiver gjort gjeldende o
Norge. Dette har påvirket tyngdepunktet i arbeidet på en måte som opprinnelig
var forutsatt i mandatet. Ved brev av 13. november 1991 til utvalget skrev Fin
departementet:

«I mandatets punkt 2.4 bes lovutvalget vurdere en tilpasning av norsk 
skapslovgivning til internasjonale standarder, spesielt direktivene i Det
ropeiske Fellesskap (EF). Utviklingen nasjonalt og internasjonalt 
senere tid har ytterligere aktualisert en slik tilpasning.

Departementet vil derfor be om at lovutvalget prioriterer denne si
ved arbeidet.»



NOU 1995:30
Kapittel 1 Ny regnskapslov 7

 være
nsde-
ndig

delut-
t i Ot.
991-
egn-
mes-
 mars

ning
r. 59
kunne

ålet i
t for

 Frist
vet ut
kon-
v en
 avgitt

urde-
parte-

ing.
vært
 over-
kevel
ar vært

iggo
Finn
spek-
rse-

lget.
stad,
fessor
 og
 nye

r det
t med
g til
Ved oppnevningen var det antatt at hoveddelen av lovutvalgets arbeid kunne
avsluttet innen utløpet av 1991. Utvalgets leder informerte høsten 1991 Fina
partementet om at utvalget ikke ville være i stand til å gjøre ferdig en fullste
utredning innen den tidsfrist som var fastsatt.

Ved brev av 17. januar 1992 til utvalget ba Finansdepartementet om en 
redning om regnskapsmessig behandling av skatt. Bakgrunnen var beskreve
prp. nr. 16 (1991-92), Oppfølging av skattereformen 1992. I Innst. O. nr. 33 (1
92) ba finanskomiteen om at dette arbeidet ble prioritert slik at endringer i r
skapslovgivningen kunne få virkning fra 1992. Delutredningen om regnskaps
sig behandling av skatt (NOU 1992:13) ble avgitt til Finansdepartementet 20.
1992.

Ved brev 2. juni 1992 til utvalget ba Finansdepartementet om en delutred
om regnskapspliktens omfang for små og mellomstore bedrifter. I Innst. O. n
(1991-92) hadde finanskomiteen uttalt at regnskapsreglene for små foretak 
virke unødig tyngende. Departementet fulgte opp med en drøftelse av spørsm
Ot. prp. nr. 67 (1991-92), som førte til oppdraget om en delutredning. Behove
en slik delutredning ble for øvrig også kommentert i Nasjonalbudsjettet 1993.
for delutredningen ble opprinnelig satt til 16. november 1992, og senere skjø
til 15. desember 1992. Delutredningen om «Differensierte krav til årsoppgjør, 
sernoppgjør og revisjonsplikt» ble ikke avgitt av et samlet utvalg, men a
arbeidsgruppe under utvalget bestående av 7 medlemmer. Utredningen ble
16. desember 1992, og utgitt som NOU 1993:2.

Ved brev 4. november 1992 til utvalget ba Finansdepartementet om en v
ring av informasjonskravene om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. De
mentet ba utvalget vurdere disse forholdene i sin generelle utredning.

Det har ikke vært satt noen ny tidsfrist for utvalgets avsluttende utredn
Implementeringsfristen for selskapsdirektivene 1. januar 1996 har imidlertid 
kjent for utvalget, og det har vært arbeidet med sikte på at denne fristen kunne
holdes. I et slikt perspektiv legges utredningen frem for sent. Utvalget anser li
at den tiden som er disponert siden siste delutredning, dvs. noe under 3 år, h
nødvendig for å komme frem til en gjennomarbeidet utredning.

Sammensetning, sekretariat

Utvalget hadde ved oppnevningen flg. sammensetning:Professor dr. juris V
Hagstrøm, lederAvdelingsdirektør Carsten ArnholmStatsautorisert revisor 
Berg JacobsenFg. lovrådgiver Kristin BjellaFørsteamanuensis Atle JohnsenIn
tør Hilde KinserdalDirektør Erik MamelundStatsautorisert revisor Anita Roa
nAdvokat Jenny Sevaldson

Einar Bakko fra Finansdepartementet ble oppnevnt som sekretær for utva
Utvalget ble i løpet av 1991 supplert med assisterende direktør Eilert Mol

statsautorisert revisor Hans Robert Schwencke, rådgiver Erlend Kvaal og pro
Arne Kinserdal. I 1993 trådte Kristin Bjella og Hilde Kinserdal ut av utvalget,
lovrådgiver Stig Berge og avdelingsdirektør Knut Løken ble oppnevnt som
representanter for hhv. Justisdepartementet og Kredittilsynet.

Utvalget har ikke hatt noe fast sekretariat, og utredningsarbeidet har fo
meste vært forestått av medlemmene selv. Utvalget har fått bistand til arbeide
enkelte kapitler. Avdelingsleder Bengt Rem, Oslo Børs, har ytt verdifulle bidra
utredningen.
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Referansegruppen

Ved igangsetting av lovutredningsarbeidet la Finansdepartementet opp til at 
get skulle suppleres av en referansegruppe bestående av ulike interesseg
Dette ble i statsrådsforedraget begrunnet som følger:

«Et utredningsarbeid bør av arbeidsmessige grunner kunne skje i et u
som er sammensatt av et relativt lite antall personer. Tatt i betraktning a
foreligger mange ulike relevante interesser og ulike grupper som blir b
av lovgivningen på dette området, ville et utredningsutvalg som tok sikt
å få med alle berørte interesser bli svært tungrodd. På den annen side
svært viktig at de ulike interesser kommer til orde under utredningsarbe
For å sikre dette, tar en opp forslag om at det blir sammensatt en refer
gruppe fra de ulike private organisasjoner og interesser samt fra det o
lige. I en slik referansegruppe kan det vise seg behov for å endre 
supplere sammensetningen under arbeidet. En legger derfor opp til 
nansdepartementet får i oppdrag å sette gruppen sammen med repres
ter utpekt av de nedenfor nevnte organisasjoner mv.»

Det må bemerkes at departementets intensjon om et lite utvalg ikke ble oppfy
Referansegruppens funksjon ble i foredraget beskrevet slik:

«Referansegruppen forutsettes satt sammen av departementet etter a
ningsutvalget er oppnevnt og som nevnt foran med personer som er u
av de ulike organisasjoner og interessegrupper mv. på området. De
mentet legger for sin del stor vekt på at Referansegruppen til enhver ti
ansett som representativ, og tar derfor sikte på at representantene i 
gruppen kan bli supplert etter hvert dersom det under arbeidet melde
interessegrupper mv. med et begrunnet ønske om representasjon i Re
segruppen.

Referansegruppen og dens medlemmer forutsettes ikke å påta s
redningsplikter i forbindelse med oppnevnelsen, men får innenfor ram
av mandatet funksjon som en høringsgruppe for den utredningensom
skje i Regnskapslovutvalget. Referansegruppen vil kunne ta initiativ o
for Regnskapslovutvalget om utredning av spesielle emner, eventuelt 
i samråd med departementet foretas ekspertutredninger på avgrensed
råder. Regnskapslovutvalget og referansegruppen bør ta sikte på å 
god kontakt gjennom møter og på annen måte.»

Utvalget har i løpet av sin funksjonstid hatt tre møter med referansegruppen, 
hver av de avgitte utredningene.

Presentasjon av dissens i utredningen

På enkelte spørsmål er det delt syn i utvalget. Mindretallet består av utvalgets
lemmer Arnholm, Sevaldson og Schwencke. Disse medlemmene har dessute
for seg enkelte særmerknader. En er blitt enige om å presentere alle mindr
merknader samlet i kapittel 11. I de øvrige kapitler nyttes «utvalget» som beteg
både på det samlede utvalget og på utvalgets flertall.

1.2 FORHOLDET TIL ANNET LOVREVISJONSARBEID

Aksjeloven

I mandatet er det særskilt trukket frem at regnskapslovarbeidet må koordinere
aksjelovarbeidet:
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«Under arbeidet må gruppene ta i betraktning at det på flere punkter er
menheng mellom reglene i årsoppgjørskapitlet og de øvrige reglene i a
loven. Av størst betydning er det at reglene i aksjeloven om utdelinge
selskapet til aksjeeierne har grunnlag i selskapets resultatregnskap o
lanse, se aksjeloven § 12-5. Ellers kan f.eks. nevnes reservefondsre
(kap. 12), reglene om tingsinnskudd (§ 2-4 tredje ledd) mv.

En arbeidsgruppe under Justisdepartementet arbeider med en ge
gjennomgang/revisjon av aksjeloven. Ut fra en selskapsrettslig synsv
må nødvendigvis denne gruppen berøre regnskapsspørsmål. Det foru
at gruppene samordner arbeidet i nødvendig utstrekning.»

Aksjelovgruppen avga sin utredning (NOU 1992:29) til Justisdepartementet i
tember 1992. Forløpet for arbeidet i de to utvalgene har vært såpass forskjellig
utstrakt koordinering ikke har latt seg realisere. Det har imidlertid vært en viss
takt både med Aksjelovgruppen og med Justisdepartementet i forbindelse
aksjelovarbeidet. Med Ot.prp. nr. 36 (1993-94) la Justisdepartementet 25. 
1994 frem et forslag til ny aksjelov, basert på forslaget fra Aksjelovgruppen. 
tinget har ved vedtak 9. mai 1995 sendt forslaget i Ot.prp. nr. 36 (1993-94) til
til regjeringen, jf. Innst. O. nr. 45 (1994-95)

Den foreliggende utredning har derfor blitt til mens aksjelovgivningen har v
i støpeskjeen. Det har vært naturlig for utvalget å ta utgangspunkt både i gjel
aksjelov og det forslaget som forelå ved utarbeidelsen av regnskapsmessige 
ger. På et sent tidspunkt i arbeidet er det som nevnt blitt klart at Ot.prp. nr. 36 (
94) ikke vil bli vedtatt av Stortinget. Utvalget har valgt ikke å korrigere utrednin
på de punkter som knytter an til denne proposisjonen. Problemstillingene er fo
dentlig tilstrekkelig klart belyst ved de henvisninger som i tilfelle er gjort til Ot.p
nr. 36 (1993-94).

Organiseringen av arbeidet med revisjon av aksjelovgivning og regnskap
givning bygger på at det kan trekkes en grense mellom de selskapsrettslige
regnskapsrettslige problemstillinger. Denne grensedragningen er ikke alltid 
blematisk, fordi måling av verdier på den ene eller annen måte har selskapsre
implikasjoner. Klare eksempler på dette er egenkapitaltransaksjoner, hvor 
målingen av et innskudd eller uttak gir fordelingsvirkninger aksjonærene i mel
På enkelte områder avdekker den regnskapsfaglige gjennomgangen uhensik
sige sider ved de gjeldende eller foreslåtte selskapsrettslige regler. Utvalget fo
på denne bakgrunn en del endringer i aksjelovens kapitler utenom regnskaps
telet. Disse forslagene er formulert som endringer til lovforslaget i Ot.prp. nr
men en antar at de er tilstrekkelig belyst til at de kan tas med i det videre aks
arbeidet. Samtidig må det understrekes at forslaget til regnskapslovgivning er 
på at disse selskapsrettslige problemstillinger blir avgjort som utvalget foreslå

Revisjonslovgivning

Ved kongelig resolusjon 28. januar 1994 ble det nedsatt et lovutvalg til å gjenn
sider ved revisjonslovgivningen. Utvalget skal bl.a. vurdere revisors ansvar, p
og oppgaver og utarbeide forslag til hvordan regelverket om disse forhold
være. Videre skal utvalget vurdere kravene til utdanning og kompetanse for re
rer. Behov for endringer i reglene om revisjonsplikt skal også vurderes. Utv
skal vurdere organiseringen av myndighetenes forvaltningsarbeid med reviso
revisjonsspørsmål.

Det er en åpenbar sammenheng mellom revisjonslovgivning og regnskap
givning, som bl.a. gjenspeiles i at revisjonsplikt er knyttet til regnskapsplikt. Fo
gene til regnskapslovgivning kan derfor tenkes å få betydning for utforminge
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revisjonsplikten. Dette gjelder både spørsmålet om hvilke virksomheter som sk
revisjonsplikt, og hvilke forhold som skal være gjenstand for revisjon i den en
virksomhet. Utvalget har funnet grunn til å kommentere spørsmålet om revis
forbindelse med enkelte konkrete valg for noteopplysningene og for årsberetni
For øvrig har en som utgangspunkt at kommunikasjonen mellom utvalgene e
retatt ved overlapping av utvalgsmedlemmer.

Regnskapsregler for finansnæringen

I mandatet er utvalget særskilt bedt om å utrede regnskapsmessige løsnin
finansnæringen. På bakgrunn av EØS-avtalen har det imidlertid parallelt med 
gets arbeid vært igangsatt arbeid med tilpasning av regnskapsforskriften
finansinstitusjoner til de relevante direktiver på bank- og forsikringsområdet. D
Kredittilsynet som har forestått dette arbeidet. Arbeidsdelingen på dette om
mellom utvalget og Kredittilsynet har skjedd i samforstand med Finansdeparte
tet. For øvrig tas det ikke opp forslag om særregler for finansinstitusjonene i d
utredningen. Det foreslås imidlertid i "Regnskapsplikt" i kapittel 3 at Kredittilsynets
hjemmel til å gi regnskapsregler for finansinstitusjonene flyttes til regnskapslo

Bokføringsregler

Det ligger innenfor utvalgets mandat å vurdere regnskapslovens bokføringska
Bokføringsreglene er imidlertid vesentlig forskjellig fra de andre reglene i re
skapslovgivningen, og en vurdering av disse reglene krever en annen type e
tise og erfaring. På denne bakgrunn ble det 22. mars 1993 opprettet et unde
for å vurdere bokføringskapittelet i regnskapsloven. Underutvalgets samme
ning var ment å reflektere den betydning bokføringsreglene har for skatte
avgiftskontrollen, samt påtalemyndighetens behov for dokumentasjon i sake
økonomisk kriminalitet. Det bestod av:

Knut Løken, Kredittilsynet (leder) Gøril Onarheim, Kredittilsynet Odd Hag
Aust-Agder Fylkesskattekontor Roy Kristensen, Økokrim

Underutvalget ble bedt om å foreta en gjennomgang av hvilke hensyn b
ringsplikten skal ivareta, og hvem som skal omfattes av denne. Definisjonen 
bokføringspliktige var forutsatt å kunne være annerledes enn definisjonen av d
oppgjørpliktige. Underutvalget ble videre bedt om å ta stilling til om det er be
for differensiering, og eventuelt hvordan slik differensiering teknisk skal utform
Til utformingen av lovtekst ble det bedt om en vurdering av hva som skal føres,
det skal føres (registreringsmedium), krav til legitimasjon og dokumentasjon, b
vet for periodiske avslutninger, og regler om oppbevaring av regnskapsmate
Underutvalget ble også bedt om å vurdere en forskriftshjemmel til loven, 
bestemmelsen om straff.

Underutvalget avga en rapport til Regnskapslovutvalget 1. august 1995. R
skapslovutvalget har sett det som mest hensiktsmessig ikke å realitetsbehand
porten, men å oversende den direkte til Finansdepartementet for videre hånd
Utvalget anser at Finansdepartementet og dets underliggende etater er best
til selv å ta stilling til rapportens innhold, og antar at rapporten mest hensiktsm
kan sendes på høring.

Forslagene i delutredningene

Som det fremgår av "Utvalgets arbeid" i avsnitt 1.1. har det blitt avgitt 2 delutred
ninger under Regnskapslovutvalget.
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I NOU 1992:13 utredet utvalget den regnskapsmessige behandlingen av
Utvalget foreslo at dendaværende koblingsmodellen skulle erstattes av et s
med regnskapsføring av utsatt skatt. Utvalget foreslo at utsatt skatt skulle ber
på grunnlag av fulle avsetninger og bruk av gjeldsmetoden. Avsetninger s
beregnes ved nominelle verdier uten neddiskontering, unntatt ved beregni
skattefordel ved pensjonsforpliktelser. Det ble foreslått en forsiktighetsregel o
skattefordel ikke kan overstige skatteforpliktelser i balansen. Det ble også for
at skattefordeler og skatteforpliktelser skulle bruttoføres.

I Ot.prp. nr. 67 (1991-92) ble utvalgets forslag for det meste fulgt opp av de
tementet, jf. også Innst. O. nr. 77 (1991-92). De nye bestemmelsene om utsa
i aksjelovens regnskapskapittel og regnskapsloven har blitt videreutviklet i fo
pig regnskapsstandard om skatt fra oktober 1993.

Utvalget har ikke på ny utredet regnskapsmessig behandling av skatt. D
foreslått visse justeringer i gjeldende regulering på grunnlag av den erfaring s
vunnet. Det vises til drøftelse om dette i "Egne aksjer" i avsnitt 4.4.5. og "Periodi-
sering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7..

Med NOU 1993:2 ble det avgitt en utredning om differensierte krav til årso
gjør, konsernoppgjør og revisjonsplikt. I samsvar med saksgang som Finansd
tementet hadde bestemt ble utredningen avgitt av en arbeidsgruppe på syv av
gets medlemmer. Arbeidsgruppens flertall gikk inn for en utvidet differensieri
regnskapslovgivningen. De regnskapspliktige ble inndelt i små, alminnelig
store foretak. Grensen for små foretak ble foreslått til balansesum og driftsinn
på 10 mill. kroner og inntil 10 ansatte. Foretak med årlige driftsinntekter eller ba
sesum på minst 200 mill. kroner eller med minst 200 ansatte ble regnet som
foretak. Også foretak som har utstedt børsnoterte verdipapirer og andre fore
stor samfunnsmessig eller markedsmessig betydning skulle regnes som stor
tak. Konsern skulle ikke kunne regnes som små. Det ble foreslått regler om f
klet oppstillingsplan og noteopplysninger for de små selskapene. Videre bl
foreslått at årsoppgjøret for de små selskapene kunne utarbeides etter samm
sipper som skatteoppgjøret, samt at årsberetningsplikten skulle bortfalle for 
For store foretak ble det forutsatt en skjerping av regnskapskravene gjennom
skapsstandarder. Arbeidsgruppen foreslo dessuten revisjonspliktgrensen hev
til 5 mill. kroner, og at ansvarlig selskap m.v. inntil 5 deltakere likestilles med 
sonlig næringsdrivende forsåvidt angår revisjonsplikten.

Høringen av NOU 1993:2 viste at det var svært delte meninger om hvorda
ferensiering kunne gjennomføres. I Ot.prp. nr. 34 (1993-94) tok departemente
forslag om endring i revisorloven, med visse endringer i forslaget fra arbeids
pen. Stortingets vedtak i denne saken var tilnærmet identisk med utvalgets fo
jf. Innst. O. nr. 44 (1993-94).

Ved brev til utvalget 21. oktober 1994 uttrykte departementet sine synspu
på utvalgets øvrige differensieringsforslag. Brevet er gjengitt i "Differensiering" i
avsnitt 3.6., som omhandler differensiering i denne utredningen. Utvalget har
ket seg at departementet har valgt å legge opp til en proposisjon som omfatt
sider av regnskapslovgivningen, herunder differensieringen. På denne bakgru
utvalget sett på differensieringsspørsmålene på fritt grunnlag.

I NOU 1993:2 ble også regnskapsstandardenes plass i lovgivningen dr
Arbeidsgruppen som avga utredningen gikk inn for at det skulle gis hjemmel 
gi bindende regnskapsstandarder, og at fullmakt til å fastsette standarder 
delegeres til et organ som oppnevnes av departementet. En eksplisitt hjemm
adgang til å fastsette bindende regnskapsstandarder lot seg ikke forene me
dende tradisjon om at et selvoppnevnt organ gir regnskapsstandarder. Gr
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mente derfor at sammensetningen av organet skal bestemmes av departe
Betegnelsen styre ble valgt for dette organet.

En målsetting ved forslaget var at regnskapsstandardene kunne få større 
tet og rettskraft enn det som til nå har vært tilfelle i Norge. Ved å innføre en 
hjemmel for standardfastsettelse i regnskapsloven, ville standardene bli bin
for de regnskapspliktige. Samtidig var det en forutsetning at standardsettingen
lige forankring var uomtvistet. De regnskapsmessig sett mest sakkyndige kreft
derfor forutsatt å ha en avgjørende innflytelse på dette arbeidet. Forslaget ble
met med sikte på at de interessegrupper som har vært ledende i utvikling a
regnskapsskikk også kunne få en ledende rolle i det videre arbeidet med regn
standarder. Arbeidsgruppen understreket betydningen av kontinuitet i arbeide
norske regnskapsstandarder, særlig i forhold til det arbeidet som pågår i 
RegnskapsStiftelse.

Gruppen gikk inn for at styret skulle være et rent regnskapsfaglig sakky
organ, eventuelt supplert med kompetanse fra tilstøtende juridiske og økono
fagdisipliner. Styret skulle følge saksbehandlingsreglersom gjelder for for
ningsorganer. Brukergruppene ville få anledning til å uttale seg ved høringsru
forut for vedtak. Forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang skulle im
tid ikke gjelde for styret. Styret skulle ikke ta stilling til tvister i enkeltsaker. Det
foreslått statlig tilskudd til drift av organet.

Styret var foreslått sammensatt av ni medlemmer. Departementet skulle
forslaget ikke stå helt fritt ved oppnevning av medlemmer til styret. Minst fem
medlemmene skulle være statsautoriserte revisorer eller ha formell regnskap
vant utdanningsbakgrunn på tilsvarende nivå. Av disse skulle minst to være
vende revisor. Minst ett av medlemmene skulle virke ved en utdannings- eller
kningsinstitusjon. Ett av medlemmene skulle utpekes av Oslo Børs, og ett av
dittilsynet. Forut for oppnevning skulle departementet innhente forslag til med
mer fra kvalifiserte regnskapsmiljøer og brukergrupper, og velge minst fem av 
lemmene blant de kandidater som ble foreslått.

I høringsrunden var det for det meste oppslutning om dette forslaget
enkelte høringsinstanser ble det innvendt at spørsmålet om et sakkyndig orga
lå innenfor mandatet for utredningen. Det var ellers relativt stort sprik i oppfa
gene om hvordan reglene for sammensetning av styret skulle være. Flere hør
stanser syntes å mene at statsautoriserte revisorer ville få en for dominerend
i et slikt styre.

Finansdepartementet skrev i brev 21. oktober 1994 til utvalget:

«Departementet har ikke tatt stilling til utvalgets forslag om et standard
ende organ, som skal oppnevnes av departementet og ha hjemmel t
bindende regnskapsstandarder. (...) Departementet ville se det som p
om forslaget om et standardsettende organ kunne konkretiseres og v
utvikles i utvalgets avsluttende utredning.»

Etter høringsrunden har utvalget mottatt en rekke synspunkter på forslaget 
regnskapsstandardstyre. Utvalget har inntrykk av at det i berørte miljøer er be
lig skepsis til forslaget. Det var en forutsetning for forslaget at et offentlig oppn
styre skulle ha samme faglige autoritet som de selvoppnevnte organer som h
anbefalinger til god regnskapsskikk. Det kan synes som denne forutsetninge
vil være oppfylt. Også innad i utvalget er det delte meninger om forslaget.

I den foreliggende utredning har utvalget valgt ikke å inkludere forslaget o
regnskapsstandardstyre i lovutkastet. Utvalget viser til at forslaget om et slikt 
er formulert i NOU 1993:2, og at det dessuten har vært en høring om fors
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Departementet har dermed et tilstrekkelig grunnlag for å inkorporere dette i p
sisjon om ny regnskapslov, dersom det anses hensiktsmessig.

1.3 LOVTEKNISKE OG LOVSTRUKTURELLE BEMERKNINGER. IM-
PLEMENTERING AV EU-DIREKTIVENE

1.3.1 Innledning

Utarbeidelsen av et utkast til en ny regnskapslov har stilt utvalget overfor en 
valg med hensyn til hvilken lovstruktur og hvilken lovteknikk som bør velges. 
framgår av de enkelte bestemmelsene i utkastet hvilken lovteknisk løsning utv
har funnet mest hensiktsmessig. Valg av lovstruktur og lovteknikk reiser imidle
også prinsipielle spørsmål. Utvalget har funnet grunn til å skille ut slike spørs
eget avsnitt. Det samme gjelder i forhold til den EØS-tilpasningen utvalget har
tatt; også implementeringen reiser flere prinsipielle spørsmål, bl.a. om hva som
til for at direktivene skal anses oppfylt, og hvilken valgfrihet medlemslandene
ved implementeringen.1.3.2. Implementeringen av direktivene. Generelt. R
skapslovutvalgets arbeid knytter seg til de av EØS-avtalens regler på selska
tens område som retter seg mot regnskapsreglene. Dette vil si at utvalget ho
kelig har vurdert reglene i fjerde og syvende selskapsdirektiv.

I utredningen er det i tilknytning til behandling av de enkelte kapitlene i lov
kastet redegjort for de relevante EF-reglene på området og forholdet til norsk
Slik redegjørelse er hovedsaklig gitt i tilknytning til prinsipielle drøftelser.V
implementeringen har utvalget tatt utgangspunkt i den norske versjonen av de
vante rettsaktene. Der utvalget har vært i tvil om hvordan en direktivbestemm
skal forstås, har man også sett hen til særlig de danske og engelske direktivte
I enkelte har utvalget også trukket inn andre lands tekster, bl.a. de franske og
direktivtekstene.

De rettsakter som er relevante i forhold til regnskapslovgivningen, er direkt
EØS-avtalen artikkel 7 bestemmelser at rettsakter som er omhandlet i avtale
som tilsvarer direktiver i EF, «skal overlate til avtalepartens myndighete
bestemme formen og midlene for gjennomføringen». Direktivene er altså bind
når det gjelder målsettingen og innholdet, men gir de nasjonale myndigheter
frihet når det gjelder form og metode.

Én implementeringsmetode er å bruke nøyaktig samme ordlyd i de norske
nomføringsbestemmelsene som i direktivet (nærmest inkorporering). En anne
nikk vil være å gjennomføre innholdet i bestemmelsen i nasjonal rett på den
som er mest i samsvar med norsk lovspråk og norsk lovgivningstradisjon for 
(såkalt transformasjon). I lovutkastet er det i første rekke den sistnevnte tekn
som er benyttet. Både fjerde og syvende direktiv har en systematikk og språk
som gjør reglene lite tilgjengelige for norske brukere av regnskapsloven. De
også vært en betydning at en slik implementeringsmetode gjør det mulig å ta 
for den regnskapsfaglige utviklingen som har funnet sted de senere år.

Et annet prinsipielt spørsmål er hvor langt tilpasningsarbeidet bør gå utove
rent lovtekniske. Direktivene på selskapsrettens område stiller ofte minimums
til den nasjonale lovgivning. Likevel går de forholdsvis langt i å beskrive hvor
rettsreglene skal se ut. I forhold til de folkerettslige forpliktelser er det tilstrekk
at den nasjonale lovgivning tilfredsstiller minimumskravene.

Valgfriheter innenfor direktivene

Som nevnt stiller direktivene på selskapsrettens område ofte minimumskrav t
nasjonale lovgivning. Dreier det seg om slike minimumskrav, vil medlemsland
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derfor ha anledning til å gå lengre i å stille krav til de regnskapspliktige. En sæ
variant av denne problemstillingen er om medlemslandene kan implementere 
tivets «kan»-bestemmelser som «skal»-bestemmelser i den nasjonale lovgivn
Problemstillingen er altså om slike bestemmelser er ment å være mer enn
mumsbestemmelser.

Løsningen på denne problemstillingen må i utgangspunktet bero på en tol
av den enkelte direktivbestemmelse. Enkelte bestemmelser i direktivet er form
på en slik måte at det overhodet ikke er noen tvil om at medlemslandene stå
med hensyn til en regel skal være «kan» eller «skal». Et eksempel her er 
direktiv artikkel 6: «Medlemslandene kan tillate eller kreve...».

Artikkel 8 er meget klart formulert med hensyn til hvilken valgfrihet medlem
landene har, og i hvilken grad denne valgfriheten kan eller skal overføres til de
skapspliktige:

«Ved oppstilling av balansen skal medlemslandene gi pålegg om at en
begge oppstillingsplaner fastsatt i artikkel 9 og 10 benyttes. Dersom
medlemsstat fastsetter bruk av begge, kan den tillate at selskapene 
mellom dem.»

Artikkel 18 gir et eksempel på en bestemmelse som kan anses som et betinge
til medlemslandene:

«Medlemslandene kan imidlertid fastsette at slike inntekter skal føres
under «fordringer».»

Medlemslandene har etter denne bestemmelsen en valgfrihet med hensyn til 
skal fastsettes en alternativ løsning, med medlemslandene kan ikke overføre
valgfriheten til foretakene, dvs. at lovgivningen må foreta et valg mellom d
alternativene.

Mange av direktivbestemmelsene er imidlertid utformet på en slik måte a
ikke framgår direkte av ordlyden hvilken valgfrihet medlemslandene har ved im
menteringen. Et eksempel har er artikkel 5 nr. 1 som sier at:

«Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og 2 kan medlemslandene fastsette s
elle oppstillingsplaner...»

Spørsmålet er om bestemmelsen må forstås slik at medlemslandene kan ove
de regnskapspliktige å velge mellom de alminnelige og spesielle oppstilling
nene, eller om medlemslandene eventuelt må gjøre de spesielle oppstillingsp
obligatoriske. Ordlyden trekker nærmest i retning av de første tolkningsalterna
dvs. at medlemslandene har adgang til å overlate valget mellom de alminneli
spesielle oppstillingsplanene til de regnskapspliktige.

Mer usikker er løsningen der direktivbestemmelsen bare sier «kan» i en
annen form. Eksempelvis fastsetter artikkel 40 nr. 1 at «medlemslandene k
late», mens artikkel 41 nr. 1 bestemmer at:

«Dersom beløpet som skal tilbakebetales på grunn av gjeld er større e
mottatte beløp, kan differansen oppføres som et aktivum.»

Problemstillingen er om slike formuleringer også må oppfattes som et forbu
medlemslandene mot å påby den løsningen som direktivbestemmelsen gir u
for. Et argument som kan tale for en slik tolkning er at flere av direktivbestem
sene uttrykkelig fastsetter hvorvidt og i hvilken grad direktivenes alternative løs
ger kan gjøres obligatoriske, jf. de bestemmelsene det er redegjort for ovenfo
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er imidlertid også argumenter som taler for at slike bestemmelser i alminnel
ikke begrenser medlemslandenes adgang til å gi strengere bestemmelser.

For det første er direktivet ikke konsekvent formulert. Det ser med andre
ikke ut til å være et gjennomtenkt system når det gjelder hvorvidt og i hvi
utstrekning medlemslandene skal ha valgfrihet ved implementeringen. I ti
kommer at mange av direktivbestemmelsene, til tross for at de egentlig rette
mot medlemslandene, er utformet som en vanlig nasjonal lovtekst. Dette kom
rer ofte tolkningen.

For det andre er formålet med direktivet å fastsette en viss samordning av
lemslandenes nasjonale lovgivning. At direktivets «kan»-bestemmelser imple
teres som «skal»-bestemmelser, er ikke i strid med dette formålet. Det er s
motsatt: jo mindre valgfrihet foretakene har, jo bedre samordning og sammen
barhet mellom de enkelte regnskapspliktige vil man oppnå.

For det tredje: det lar seg ikke hevde at medlemslandene ikke skal kunne
(enkelte av) de alternative løsningene direktivet tillater fordi direktivet s
«beskytte» den enkelte regnskapspliktige. Det er nemlig uansett ikke noen be
ninger i hvilke byrder medlemslandene kan pålegge den enkelte regnskapsp
gjennom kravet til tilleggsopplysninger. Dette er sagt uttrykkelig i artikkel 2 nr
og er for så vidt også gjentatt i artikkel 43 nr. 1. Dersom medlemslandene s
være avskåret fra å implementere «kan»-bestemmelsen som «skal»-bestemm
nasjonal lovgivning, vil medlemslandene likevel kunne oppnå mer eller mindre
samme gjennom krav til tilleggsopplysningene.

Etter utvalgets syn må hovedreglene derfor være at det er adgang til å i
mentere direktivets «kan»-bestemmelser som «skal»-bestemmelser i den na
lovgivning. Det er imidlertid igjen grunn til å understreke at løsningen på spør
let i prinsippet beror på en tolkning av den enkelte direktivbestemmelse. Og se
man skulle ha en slik adgang, er det ikke gitt at adgangen skal benyttes. Direk
«kan»-bestemmelser kan deles inn i tre grupper. En gruppe er de som fasts
annet alternativ for en spesiell gruppe av regnskapspliktige, se som eksempe
kel 36 som fastsetter enkelte alternative vurderingsregler for investeringssels
Begrunnelsen for slike regler må være at direktivets alminnelige regler passe
dre bra for den type virksomhet investeringsselskapene driver. En annen grup
regler er de som tillater at medlemslandene gir foretakene adgang til å benyt
kompliserte og nyanserte vurderings- og periodiseringsregler. Eksempler på d
artiklene 40 og 41. Som en tredje gruppe av regler har vi de som gir medlem
dene adgang til å lempe på kravene til regnskapspliktens innhold, eksempelvis
kel 11. Det er særlig i den midterste gruppen av regler at spørsmålet om å i
mentere «kan»-bestemmelser som «skal»-bestemmelser, er praktisk.1.3.3. L
niske og lovstrukturelle betraktninger. Samling av regnskapsbestemmelsen
lov. Eksisterende regnskapslovgivning er til en viss grad samlet i én lov 13
1977 nr. 35 om regnskapsplikt mv. Det finnes imidlertid mange regnskapsrela
bestemmelser spredt omkring i eller med hjemmel iforskjellige lover. Dette gje
både bestemmelser om bokføring og bestemmelser om årsregnskap. Et nærli
eksempel er aksjeloven, som inneholder et eget kapittel om årsregnskap. Ve
beidelsen av en ny regnskapslov må det drøftes om man bør foreta en større s
av regnskapsbestemmelsene i én felles lov enn hva som er tilfelle i dag.

Både regler om bokføring og regler om årsregnskapet kan ses som norme
regulerer ett bestemt hendelsesforløp. Lovstrukturutvalget har gitt uttrykk for 
samling av regler omkring slike hendelsesforløp kan være en hensiktsmessig
å samle lovregler på, jf. NOU 1992:32 Bedre struktur i lovverket. Det knyttes a
«forholdsvis avgrensede hendelser hvor det er et særlig sterkt behov for inform
om hvilke regler som gjelder» (s. 107).
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Lovstrukturutvalget peker på flere hensyn som kan tale for at man i større
enn i dag samler (regnskaps)bestemmelser i lovverket i én felles lov, jf. s. 1
108. For det første vil en oppdeling av bestemmelsene gi et oppsplittet rege
som kan gjøre det vanskelig for brukeren å holde oversikt. For det andre tale
synet til å sikre konsekvens og å unngå at samme regel gjentas flere steder o
at alle regnskapsbestemmelsene samles i én lov. I den grad dette fører til en s
informasjon for brukere innenfor spesielle livsområder eller sektorer, kan man
søke å gi henvisninger eller lignende fra f.eks. den aktuelle sektorloven til regn
sloven. Et hensyn som kan tale mot en slik samling er at «hovedloven» kan b
og uoversiktelig dersom alle avvikende regler og unntak skal innarbeides i lo
Denne ulempen kan imidlertid for en stor del unngås ved at detaljerte unntak
særregler for en liten sektor, gis i forskrifter.

Samler man bestemmelsene i én lov, oppnår man den fordel at regelverk
mer oversiktlig, og at utviklingen i regelverket mer automatisk får gjennomslag
alle regnskapspliktige. For eksempel vil utviklingen av god regnskapsskikk g
for alle som knyttes til regnskapsloven, med mindre det er gjort eksplisitt unnta
et høyere regelnivå.

Utvalget mener at det er mange tungtveiende grunner til å samle regnska
stemmelser i én lov, og har i lovutkastet lagt opp til dette.

De regnskapspliktige kan knyttes til regnskapslovgivningen enten ved å in
deres blant pliktsubjektene i regnskapsloven eller ved henvisning fra annen lo
kan argumenteres for begge disse løsninger. Gjeldende regnskapslov har en 
ting av regnskapspliktige som rekker svært langt, og som likevel ikke er ut
mende. Det vil være vanskelig både for Regnskapslovutvalget og for departem
å fastsette en uttømmende liste av regnskapspliktige, og det vil være vansk
vedlikeholde en slik liste. Det kan også hevdes at vedkommende fagdepart
har bedre innsikt en Finansdepartementet i en sektors virksomhet, og derfor
kan ta stilling til om særegenheter skal få følger for krav til regnskapsføring.
kan dessuten virke noe misvisende å inkludere sektorer blant de regnskapsp
som i realiteten bare vil være omfattet av et fåtall bestemmelser i regnskapslo

Mønsteret i senere års lovgivning har mest vært å henvise til regnskapslov
særlov. Dette gjelder for eksempel loven om SND og stiftelsesloven.

En ytterliggående løsning er å la regnskapsloven være uten pliktsubjekte
at regnskapsplikt bare gis ved henvisning fra annen lov. Løsningen kan imid
hevdes å svekke lovens informasjonsinnhold. Dessuten er det svakhet at det 
teknisk vanskelig å gi regnskapsplikt for ulovfestede foretaksformer ved denn
ning.

Utvalget har valgt en mellomløsning, ved at listen av regnskapspliktige 
utkastet til regnskapslov ikke forutsettes uttømmende. Der hvor det må anse
informativt å ta regnskapsplikten i særlov, med adgang for vedkommende de
ment å gjøre unntak, foreslås denne løsning.

Om aksjeselskaper uttalte Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 36 (1993-94) a
deringen av plasseringen av regnskapsreglene overlates til Regnskapslovut
Utvalget tar som utgangspunkt at regnskapsbestemmelsene i utkast til regnsk
skal gjelde aksjeselskaper. Det er også foreslått at aksjeselskaper nevnes b
regnskapspliktige i denne loven.

Andre sentrale regnskapspliktige er alle finansinstitusjoner. Utvalget men
Kredittilsynets årsregnskapsforskrifter børe formuleres som tillegg til en gen
regnskapslov. Disse forskriftene bør gis med hjemmel i regnskapsloven. Kre
synets hjemmel i tilsynsloven til å gi årsoppgjørsforskrifter for enheter under til
bør derfor oppheves.
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Som det er gjort rede for i "Forholdet til annet lovrevisjonsarbeid" i avsnitt 1.2.,
inneholder ikke utredningen forslag til nye bokføringsregler. Det er likevel ut
gets syn at den nye regnskapsloven også bør inneholde en bokføringsdel. B
ringsbestemmelsene i regnskapsloven bør etter utvalgets mening ha karak
«basisbestemmelser», som dokumentasjonskrav i annen lovgivning (særlo
ning, avgiftslovgivning) kan bygge videre på. Bokføringskapittelet bør være inn
tet slik at det er lett å henvise til kapittelet i andre lover og forskrifter. Mer spes
dokumentasjonsplikter bør reguleres i annen lovgivning. Der hvor lovgivninge
sier at «regnskapsloven skal gjelde», er behovet antakelig svært ofte at bokfø
reglene skal gjelde. Ut fra bokføringsreglenes karakter som ordensregler bør 
henvisning til disse kunne nyttes i stor utstrekning, der hvor det foreligger et 
nomisk ansvar som skal kunne etterprøves.

En nærmere vurdering av regnskapsplikten er foretatt i "Regnskapsplikt" i
kapittel 3.

Lovteknikk, detaljeringsgrad m.m. i utvalgets lovforslag

Det lovutkastet som utvalget har utarbeidet, avviker til dels betydelig fra gjeld
lov; dette gjelder særlig omfanget av reguleringen. Gjeldende regnskapslov e
opp i fire kapitler, med til sammen 29 paragrafer. Utvalgets utkast er delt opp 
deler, som igjen er inndelt i 11 kapitler. Totalt sett består utkastet av i underka
100 paragrafer. Grunnen til at antallet paragrafer har økt såpass betydelig, er 
utvalget i stor grad har søkt å dele opp eksisterende paragrafer som består av
ledd, i flere paragrafer. Og dels skyldes økningen i antallet paragrafer at lov
blitt mer eksplisitt og dermed mer detaljert. Slike forhold må nødvendigvis før
at antallet paragrafer øker - men det er viktig å framheve at dette ikke nødven
medfører at byrdene på regnskapspliktige også øker.

Som nevnt ovenfor er utvalgets lovutkast langt mer detaljert enn gjeld
regnskapslov. Det er en følge av utvalgets prinsipielle syn om at innholdet av 
skapsplikten bør søkes utformet mer eksplisitt og presist enn hva som er til
dag. Også den regnskapspliktige kan se det som en fordel at innholdet av regn
plikten ikke utelukkende overlates til situasjonsbestemte konkrete skjønn, 
bidrar til løsninger på de regnskapsfaglige problemer han eller hun står oven
forhold til brukerne av regnskapet har det også en fordel at lovgivningens kr
forholdsvis ensartede og detaljerte.

1.4 SAMMENDRAG AV UTVALGETS KONKLUSJONER
Den foreliggende utredningen munner ut i et forslag til ny regnskapslov til er
ning for eksisterende regnskapslov og aksjelovens regnskapskapittel. Forsla
ny lov inneholder også bestemmelser som gjennomfører EUs fjerde og syvend
skapsrettsdirektiv, som er en del av EØS-avtalen.

Utgangspunktet i direktivene har ikke vært uproblematisk. Direktivene ha
form og en uttrykksmåte som gir rom for betydelig tvil om hvordan de skal fors
og de er også implementert nokså forskjellig i medlemslandene. En komplika
er det også at den norske oversettelsen ikke har en begrepsbruk som svare
regnskapsfaglige innholdet. På mange områder er det derfor valgt uttrykk og b
per i lovteksten som avviker fra den norske oversettelsen av direktivet.

Direktivet inneholder valgfrihet på mange områder. I mange sammenheng
det uklart om valgfriheten angår lovgivende myndighet i medlemsstaten elle
den er tenkt å gjelde for de regnskapspliktige. På dette punktet er det en gje
gående uenighet i utvalget. Et flertall mener at det er mest i tråd med manda
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norsk lovgivningstradisjon at lovgiveren foretar de valg som kan gjøres inne
direktivene. Mindretallet (utvalgets medlemmer Arnholm, Sevaldson og S
wencke) er uenig i flertallets rettsoppfatning. Mindretallet vil dessuten bevar
noe høyere grad av fleksibilitet i regnskapsavleggelsen enn det flertallet går in
og begrunner dette bl.a. med hensynet til europeisk rettsenhet, at lovgivninge
bør stenge for utviklingen av fremtidige regnskapsstandarder, og at valgfrihe
den regnskapspliktige i enkelte tilfeller følger direkte av direktivene.

Årsregnskapet er et sentralt begrep i forslaget til ny regnskapslov. Årsregnska-
pet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og not
lysninger. For morselskap i konsern består årsregnskapet av selskapsregns
konsernregnskap. Formålet med konsernregnskapet er å vise de konsoliderte 
pene som en enhet. Årsberetningen skal ikke være en del av årsregnskapet. De
en endring i forhold til hvordan årsoppgjøret defineres i gjeldende lovgivning, 
årsberetningen inngår i årsoppgjøret. De valgte definisjonene er forklart i "Nærmere
om årsregnskapsbegrepet" i avsnitt 2.3.3..

I "Regnskapsplikt" i kapittel 3 drøftes hvem som skal være pliktsubjekter e
regnskapsloven. Utvalget drøfter her spørsmålet først og fremst ut fra plikten
utarbeide årsregnskap. Utvalget foreslår at pliktsubjektene kan defineres i 
skapsloven eller i særlovgivning ved henvisning til regnskapsloven. Blant de 
skapspliktige etter gjeldende lov er det enkelte grupper som prinsippene i 
skapslovgivningen ikke passer godt for. For disse gruppene bør tilknytninge
regnskapsloven vurderes nærmere av vedkommende fagmyndighet.

En mer substansiell endring i regnskapsplikten er det at næringsvirkso
foreslås å bortfalle som kriterium for regnskapsplikt. Dette betyr at person
næringsdrivende ikke skal utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven. Det fo
imidlertid at bokføringsplikten videreføres for personlige næringsdrivende og s
eier som skal levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsop
etter merverdiavgiftsloven. Videre foreslås det at økonomiske foreninger sk
regnskapsplikt, og likeledes andre foreninger når de er over en viss størrelse

Det foreslås i "Differensiering" i avsnitt 3.6. en systematikk for differensierin
av regnskapsplikten. Som små foretak regnes regnskapspliktige som oppfylle
følgende tre kriterier: foretaket har mindre enn 20 mill. kroner i salgsinntekter
mindre enn 20 mill. kroner i balansesum eller har mindre enn 20 ansatte. Som
foretak regnes regnskapspliktige med salgsinntekter eller balansesum på m
200 mill. kroner eller med mer enn 200 ansatte. I tillegg er børsnoterte selska
menne aksjeselskaper og foretak som er av særlig samfunnsmessig eller ma
messig betydning, store foretak etter forslaget. Differensieringsreglene som fo
i lovforslaget retter seg særlig mot små foretak. I tillegg til de forenklingsmuligh
som er nevnt i fjerde direktiv, er det foreslått særskilte forenklingsregler for 
foretak. En del av disse er basert på å utnytte valgfriheter i direktivet som elle
mineres i de generelle vurderingsregler. Konsernregnskapsplikt gjelder for mo
skap i konsern, jf. "Plikt til å utarbeide konsernregnskap" i avsnitt 3.7.. En regn-
skapspliktig er morselskap hvis det har bestemmende innflytelse over et anne
tak, dvs. et datterselskap. Det regnes alltid som bestemmende innflytelse hvis
elskapet har stemmeflertall eller rett til å oppnevne styrende organer i datters
pet. Mindretallet i utvalget mener at direktivet fordrer en mer detaljert regulerin
et konsernforhold.

Det foreslås unntak fra konsernregnskapsplikten for morforetak i underkon
under visse betingelser. Det foreslås også unntak fra konsernregnskapsplikt
konserner som er små etter kriteriene for små foretak. Et flertall i utvalget m
imidlertid at dette unntaket bare skal gjelde når morselskapet ikke er aksjese
Mindretallet mener at det også skal gjelde når morselskapet er aksjeselskap.
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I utgangspunktet skal morselskapet og alle datterselskaper konsolidere
foreslås imidlertid utelatelse når det foreligger vesentlige begrensninger på å 
innflytelse, og ved midlertidig eie av datterselskapet. Uvesentlig datterselskap
også kunne utelates. Mindretallet foreslår dessuten at datterselskap skal kun
lates dersom de nødvendige opplysninger ikke kan innhentes innen en rimeli
eller uten uforholdsmessig store kostnader.

Det foreslås et eget lovkapittel om grunnleggende regnskapsprinsipper. V
årsregnskapet er definert å bestå av både selskapsregnskap og konsernre
skal de grunnleggende prinsippene for årsregnskap gjelde for både selskap
skap og konsernregnskap. Tilsvarende vil de andre bestemmelsene om årsre
pet automatisk gjelde for konsernregnskapet.

De grunnleggende prinsippene omfatter en bestemmelse om regnskaps
av transaksjoner (transaksjonsprinsippet). Videre er det en bestemmelse om
tektsføring og kostnadsføring (sammenstillingsprinsippet). Forsiktighetsprinsi
er ikke formulert eksplisitt som et grunnleggende regnskapsprinsipp. Anvend
bør begrenses til nedskrivningsplikten i de generelle vurderingsreglene. For
stendighetens skyld er det tatt med en bestemmelse om plikten til å resultatfø
alisert tap. Det er foreslått som et grunnleggende regnskapsprinsipp å ta hen
virkningen av sikring og porteføljestyring. Videre er det en bestemmelse o
regnskapsstørrelser som er usikre, skal settes til forventet verdi. Det er og
bestemmelse om anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder, som ink
prinsippene om ensartethet og konsistens. Utvalget foreslår en bestemmel
sammenhengen mellom konsernregnskap og selskapsregnskap som tillater 
delse av forskjellige prinsipper. I tillegg bør det være en bestemmelse om ko
ensprinsippet og fortsatt drift forutsetningen. Den siste bestemmelsen bør væ
generelt krav om at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regn
skikk. De grunnleggende prinsippene er drøftet i "Grunnleggende regnskapsprin
sipper" i kapittel 2. Mindretallet har avvikende synspunkter på lovfesting av
transaksjonsprinsipp, og mener dessuten at både forsiktighetsprinsippet og f
det mellom lov og god regnskapsskikk må komme til uttrykk i lovteksten.

Vurderingsreglene i forslaget til ny regnskapslov er drøftet i "Vurderingsre-
gler" i kapittel 4. Hovedreglene for vurdering av eiendeler er laveste verdis prin
for omløpsmidler og historisk kost med betinget nedskrivingsplikt for anleggsm
ler. Utvalget foreslår en videreføring av gjeldende bestemmelse om at anlegg
ler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og at andre eiendeler er omløp
ler. Det foreslås en ett-års regel som tilleggskriterium for fordringer og en sæ
bestemmelse om omklassifisering.

I tillegg til de generelle vurderingsreglene for omløpsmidler og anleggsm
inneholder både gjeldende lov og fjerde direktiv spesielle vurderingsregler so
betraktes som supplerende regler til de generelle vurderingsreglene. Reglene 
ter bl.a. stiftelseskostnader, utgifter til forskning og utvikling og goodwill. Et fler
i utvalget mener at det ikke er behov for spesielle vurderingsregler i ny regns
lov. Mindretallet mener at reglene for regnskapsmessig behandling av FoU, g
will, langsiktige tilvirkningskontrakter og renter må gå direkte frem av lovtekst

Det foreslås flere viktige unntak fra hovedreglene. Et viktig unntak er utva
flertallets forslag om partiell anvendelse av markedsverdiprinsippet for marked
serte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje. Mindret
mener at flertallets forslag ikke kan gjennomføres innenfor direktivets ramme
foreslår at direktivets regler om alternative vurderingsprinsipper blir tatt i b
Utvalget foreslår også dagskursprinsippet for pengeposter i utenlandsk valut
vurdering av investering i tilknyttet selskap og datterselskap blir det foreslått r
om anvendelse av egenkapitalmetoden. Det foreslås også regler om anvend
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bruttometoden eller egenkapitalmetoden for regnskapsføring av deltakelse i 
kontrollert virksomhet.

Det foreslås en rekke forenklete vurderingsregler for små foretak. Bl.a. sk
ha anledning til å nytte variabel tilvirkningskost, kostnadsføre FoU, kostnads
alle leieavtaler, anvende fullført kontrakt metode ved langsiktige tilvirkningsk
trakter, unnlate regnskapsføring av utsatt skatt, og regnskapsføre fusjon til ba
førte verdier.

De alminnelige regler om regnskapsføring av fusjon og fisjon og om regnsk
føring av konserndannelse drøftes i hhv. "Fusjon og fisjon" i kapittel 5 og "Konsern-
dannelse" i kapittel 6. Det foreslås at både fusjon og fisjon som hovedregel 
regnskapsføres som egenkapitaltransaksjon. Etter utvalgets forslag innebære
overdragende selskaps eiendeler og gjeld skal regnskapsføres til virkelig verd
foreslås særlige bestemmelser om kontinuitetsunntak når en opptaksfusjon e
menslåing av tilnærmet likeverdige interesser, og når en nydannelsesfusjon i
sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser. Konserndannelse ved op
skal regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Det foreslås imidlertid et kontin
sunntak ved konserndannelse som er en sammenslåing av tilnærmet likev
interesser. Mindretallet foreslår at fusjon fortsatt skal regnskapsføres etter ko
itetsprinsippet i selskapsregnskapet.

Direktivet har fire alternative oppstillingsplaner for resultatregnskapet og to
balansen. I "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel 7 har
utvalget valgt rapportform med artsinndeling for resultatregnskapet og konto
for balansen. Det er valgt en noe komprimert form på oppstillingsplanen i for
til direktivets oppstillingsplan, og en del opplysninger må da fremkomme i no
Det skal være adgang til ytterligere sammenslåing av poster hvis dette gir mer
siktlig årsregnskap. I så fall skal opplysninger som utelates opplyses i note. De
være plikt til ytterligere oppdeling når foretakets forhold tilsier det. Det skal
sammenligningstall fra foregående årsregnskap. Sammenligningstallene sk
nødvendig omarbeides for sammenlignbarhet. Små foretak behøver ikke oma
sammenligningstallene.

I tillegg til de vanlige oppstillingene, skal det utarbeides en kontantstrøm
stilling som gir oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklarer likvidit
sendringer. Små foretak skal kunne unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilli

Drøftelsen av notekrav i "Noteopplysninger" i kapittel 8 og årsberetningen 
"Årsberetning" i kapittel 9 må ses i sammenheng. Formålet med noteopplysnin
er å utfylle postene i resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillinge
gjennomføres en klarere arbeidsdeling mellom noter og årsberetning. Opplysn
som har en klar tilknytning til størrelser i regnskapsoppstillingene, skal gis i n
Dette omfatter all informasjon som er naturlig kvantifiserbar, herunder ytterlig
spesifisering og oppdeling av størrelser i resultatregnskap og balanse. Årsberetnin-
gen vil på sin side inneholde informasjon om forhold som ikke er regnskapsfø

De fleste av notene som er foreslått følger av direktivet og implementeri
som er valgt. Krav til tilleggsopplysninger i gjeldende lov er også foreslått vid
ført.

En viktig note er en alminnelig opplysningsplikt om forhold som er viktige 
å bedømme stilling og resultat og som ikke fremgår av regnskapet for øvrig. D
bestemmelsen supplerer de konkrete notebestemmelsene. Mindretallet me
notekravene går svært vidt, herunder også for små og mellomstore bedrifter.

Utvalget ble særskilt bedt om å se på utformingen av opplysningskrav for
ser til ledende ansatte mv. Krav om denne typen opplysninger er samlet i én n
gitt en generell form. Opplysningsplikten gjelder daglig leder og styrets lede
gjelder alle ytelser, uansett art og hvem som formelt er motpart i transaksjon
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den grad andre ansatte har krav på høyere ytelser enn daglig leder og styret
antas dette å måtte oppgis etter den foreslåtte bestemmelsen om alminnelig o
ningsplikt for viktige forhold.

Årsberetningens innhold er foreslått inndelt i 5 deler: 1) Redegjørelse for
satt drift forutsetningen, 2) Redegjørelse for årsregnskapet, som gir supple
informasjon vedrørende det avlagte årsregnskapet, 3) Opplysninger som ik
knyttet til årsregnskapet, som dekker spesielle informasjonsbehov, 4) Redegj
for foretakets utsikter, 5) Resultatdisponering som gir styrets forslag til anven
av overskudd og dekning av tap.

I kapittel 10 foreslår utvalget at årsregnskapet og årsberetningen skal 
offentlige. I tillegg til dette opprettholdes dagens ordning med at aksjeselskap
store foretak innen en angitt frist skal sende inn årsregnskapet og årsberetnin
Regnskapsregisteret.

Det er en gjennomgående uenighet i utvalget om forståelsen av direktivets
and fair view»-begrep, som gir adgang til i unntakstilfelle å fravike direktiv-best
melsene. Et flertall mener at adgangen til å fravike gjelder lovgivende myndi
og foreslår at slike fravik blir gjort gjennom lovgivning. Mindretallet er ikke eni
flertallets rettsoppfatning om adgangen til «regulert overstyring» av direktiv
Mindretallet mener at forholdet til Norges folkerettslige forpliktelser etter EØ
avtalen må underkastes fornyet utredning på bredt grunnlag før det tas skri
legge fram forslag til ny regnskapslov.

1.5 KONSEKVENSER AV UTVALGETS FORSLAG

1.5.1 Skattemessige konsekvenser av utvalgets forslag

Skatteloven § 50 annet ledd første punktum lyder slik:

«Til grunn for den tidsmessige plassering av inntekter og fradrag, le
den skattepliktiges årsregnskap, for så vidt dette er oppgjort i overens
melse med de regler som følger av regnskapslovgivningen og ikke ann
særskilt bestemt i skattelovgivningen».

Den regnskapsmessige periodiseringen blir med andre ord å legge til grun
beskatningen der skattelovgivningen ikke har særlige regler.

Skattelovgivningen inneholder en lang rekke særregler. Endringer i regns
reglene på områder som er regulert av slike særregler vil ikke få betydnin
beskatningen.

Det tilføyes for ordens skyld at det kan forekomme at den skattemes
behandlingen av et spørsmål hviler på lang og fastslått praksis, men hvor denn
vel ikke er kommet til uttrykk som noen uttrykkelig regel i lov eller forskrift. D
ikke lovfestede skatterett har et betydelig tilfang. Den bygger for en stor de
avgjørelser mv. i enkeltsaker (dommer, ligningsavgjørelser og myndighetsut
ser). Det ligger imidlertid klart utenfor utvalgets mandat å gå gjennom dette 
området.

I det følgende vil en særskilt påpeke tre forslag til endringer i regnskapslo
ningen der man anser at skatteloven § 50 annet ledd kan gi opphav til usikk
Utvalget tar med dette ikke konkret stilling til rekkevidden av skatteloven §
annet ledd. Hensynet til forutberegnelighet ved beskatningen tilsier imidlert
den skattemessige behandlingen ved balanseføring av FoU og lånekostnad
egentilvirkning, samt ved regnskapsføring av fusjon som egenkapitaltransak
bør bli klarlagt.
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For øvrig har utvalget på en rekke områder fremmet forslag om forenklete 
skapsregler for små foretak. Dette gjelder også regnskapsføring av FoU, lån
nader ved egentilvirkning og fusjon. En eventuell skatterettslig begunstigels
små foretak som følge av disse forenklingsreglene, ville være en vilkårlig og
siktet sideeffekt av utvalgets forslag.

Virkningene av at næringsvirksomhet bortfaller som kriterium for regnska
plikt omtales til slutt i avsnittet.

Forskning og utvikling

Utvalgets flertall foreslår at utgifter til forskning og utvikling skal balanseføres
"Vurderingsregler" i kapittel 4.4.2. Et mindretall forslår at det i samsvar med g
dende regler fortsatt opprettholdes et valg mellom kostnadsføring og balanse
(med avskrivning), selv om vilkårene for balanseføring er oppfylt.

I praksis har regnskapsføringen av slike utgifter variert endel. Etter utva
oppfatning kan det regnskapsmessige metodevalg i ikke ubetydelig utstre
være påvirket av skattereglene. Regnskapsmessig kostnadsføring synes å 
fristende valg for foretak i skattemessig inntektsposisjon, uansett om vilkåren
balanseføring har foreligget. En slik regnskapsmessig behandling skal etter h
regelen i skatteloven § 50 annet ledd lede til umiddelbart inntektsfradrag.

På den annen side vil retten til umiddelbart inntektsfradrag være uten bety
for et foretak som ikke er i inntektsposisjon, særlig dersom det kan antas at for
ikke vil komme i inntektsposisjon på lang tid. Til dette kommer at umiddelbar re
skapsmessig kostnadsføring fører til at utgiftene deretter blir regnet som u
skudd. Retten til fremføring av underskudd faller bort etter 10 år (skatteloven §

Eksempler på foretak som har langt fram til inntektsposisjon og samtidig
betydelige utgifter til forskning og utvikling (til undersøkelse etter petroleumsfo
komster) har vært iakttatt på norsk kontinentalsokkel. Det er et spørsmål om 
fra skattemessige eller andre grunner kan ha forekommet balanseføring i sli
feller uten at vilkårene for slik balanseføring har vært tilstede. Skattemyndighe
kan i slike tilfeller ha nøyd seg med å konstatere at vedkommende foretak ikk
gjort krav på inntektsfradrag.

For skattepliktige som lignes etter petroleumskatteloven har en særlige r
om fremføring av underskudd, som i praksis innebærer at retten til fremførin
underskudd ikke er underlagt noen tidsmessig begrensning. For slike skattep
gjelder videre regelen i petroleumskatteforskriften av 30. april 1993, der § 3 
slik:

«Utgifter til undersøkelse som kan foretas med tillatelse gitt av norsk m
dighet, kreves ikke aktivert.»

Bestemmelsen innebærer at det ikke settes noe krav om at slike utgifter skal 
seføres og avskrives etter reglene i petroleumskatteloven. En skattepliktig
regnskapsmessig kostnadsfører utgiftene, får følgelig krav på umiddelbart inn
fradrag og kan fremføre et eventuelt underskudd uten tidsbegrensning.

Det er uklart om forskriften avklarer den skattemessige behandlingen av 
utgifter i tilfeller hvor en skattepliktig etter petroleumskatteloven velger regnsk
messig balanseføring.

For andre skattepliktige enn dem som lignes etter petroleumskatteloven h
ikke særlige skatteregler på dette punkt. I samsvar med hovedregelen i skatt
§ 50 annet ledd må derfor den regnskapsmessige behandlingen av utgifter t
kning og utvikling antakelig bli avgjørende for om den skattepliktige får ret
umiddelbart inntektsfradrag (ved regnskapsmessig konstnadsføring), elle
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Utvalget mener at den skattemessige behandlingen av utgifter til forsknin
utvikling inklusiv leteutgifter bør være uavhengig av den regnskapsmes
behandlingen, og at det eventuelt bør gis egne regler om dette. Et mindreta
fremmet eget forslag til lovbestemmelse om regnskapsmessig behandling av
kning og utviklingskostnader, jf. kapittel 11.

Lånekostnader ved egentilvirkning

Utvalgets flertall forslår at lånekostnader (renter mv.) på egentilvirkete anleggs
ler mv. skal balanseføres, jf. "Anskaffelseskost" i avsnitt 4.3.3.. Et mindretall fore-
slår at det skal være adgang til slik balanseføring, jf. kapittel 11.

En plikt til balanseføring er en endring i forhold til gjeldende regler. I prak
har lånekostnader antakelig stort sett vært konstnadsført. Skattemessig innte
drag følger av den regnskapsmessige kostnadsføringen.

Utvalget mener at den skattemessige behandlingen av lånekostnader bø
uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen, og at det eventuelt bør g
regler om dette.

Fusjon og fisjon

I "Fusjon og fisjon" i kapittel 5 foreslår utvalget at fusjon som hovedregel skal an
som en egenkapitaltransaksjon og regnskapsføres etter transaksjonsprinsipp
innebærer at eiendeler og forpliktelser i det overdragende selskap oppføres 
kelig verdi i det fusjonerte selskap. Tilsvarende foreslås at fisjon skal anses s
transaksjon med den konsekvens at de utfisjonerte eiendeler og gjeld regnsk
res til virkelig verdi. Gjeldende regler bygger på kontinuitetsprinsippet, dvs. a
nye selskapet skal fortsette med de tidligere selskapers balanseførte verdier.

Også skattemessig behandles fusjon og fisjon i dag etter kontinuitetsprins
Verken fusjon eller fisjon anses som en overdragelse, slik at det ikke utløses
gevinst-, utbytte eller uttaksbeskatning. Vilkåret er at det nye selskapet over
skattemessige verdier i de tidligere selskaper og at aksjonærenes kostpris på
aksjer blir de samme som for aksjene i de tidligere selskaper.

I høringsnotat av 14. mars 1995 har Finansdepartementet foreslått en lovf
av den skattemessige kontinuitet ved fusjon og fisjon ved et nytt kapittel 8 
skapsskatteloven. Om forholdet mellom den regnskapsmessige og skattem
behandling uttales bl.a. på s. 16 i høringsutkastet:

«Bakgrunnen for å godta overføring av eiendeler mv. fra et skattesubje
et annet ved fusjon og fisjon uten skattemessige konsekvenser, er at de
ger på en kontinuitetstankegang. Som argument for å benytte oppkjøp
toden ved den regnskapsmessige behandlingen av fusjoner anføres
man regnskapsmessig må ta utgangspunkt i de økonomiske realiteter 
taksintegrasjonen. Fremstår en foretaksintegrasjon i realiteten som et
kjøp, bør transaksjonen regnskapsmessig sett behandles som det, s
integrasjonen er slik, taler det for at foretaksintegrasjonen også skatte
sig anses som et oppkjøp. I slike tilfeller foreligger etter departemen
oppfatning ikke det samme grunnlag for å skjerme transaksjonen fra 
sasjonsbeskatning, slik reglene om skattefri fusjon og fisjon tar sikte på
den skattemessige vurdering er det derfor en avgjørende forutsetni
transaksjonen gjennomføres med kontinuitet også regnskapsmes
Ot.prp. nr. 36 (1993-94) forutsettes det en eventuelt ny vurdering av
regnskapsmessige behandlingen av fusjon i forbindelse med oppfølgi
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på dette området.»

Utvalget mener at den skattemessige behandlingen av fusjon og fisjon bør vær
hengig av den regnskapsmessige behandlingen, og at det eventuelt bør g
regler om dette.

Årsregnskap og personlig næringsdrivende

Skatteloven § 50 første ledd bygger på at alle næringsdrivende har regnska
med plikt til å utarbeide årsregnskap. Utvalget foreslår at personlig næringsdriv
i enkeltmannsforetak ikke lenger skal ha plikt til å utarbeide årsregnskap.

Ved gjennomføringen av utvalgets forslag på dette punkt vil det derfor v
nødvendig med tilpasninger i skatteloven § 50 på dette punkt, samt bl.a. også 
ninger i reglene for næringsoppgave i henhold til forskrifter etter ligningsloven.
sonlig næringsdrivende får etter forslaget likevel plikt til å gjennomføre bokfør

Tilpasningene i skatteloven § 50 må kunne gjennomføres ved at en i regle
næringsoppgaven forutsetter at denne skal periodiseres etter regnskapsloven
hvor skattelovgivningen ikke har særregler, i hvilket tilfelle den skal følge d
periodiseringsreglene. Skatteloven § 50 kan så få en tilføyelse hvoretter næ
oppgaven blir å legge til forsåvidt den er utarbeidet «etter de regler som følg
regnskapslovgivningen og ikke annet er særskilt bestemt i skattelovgivningen

1.5.2 Selskapsrettslige konsekvenser
Det er en nær sammenheng mellom regnskapsrettslige og selskapsrettslige
Av særlig betydning er her at reglene om utdeling av midler fra aksjeselskap
eierne, bygger på regnskapsrettslige regler. Det er svært vanskelig å tallfeste 
hvilke virkninger det foreliggende lovutkastet får for selskapenes adgang til å u
midler til aksjeeierne. Forslaget om å fjerne de spesielle vurderingsreglen
immaterielle eiendeler, herunder adgangen til å kostnadsføre utgifter til forsk
og utvikling selv om vilkårene for balanseføring er oppfylt, har flere virkninger
selskapets muligheter for utdeling. Selskapene skal balanseføre immaterielle
deler etter de generelle vurderingsreglene, og dette kan fremskynde utde
samme retning trekker bortfall av de spesielle begrensningsregler på avskrivn
tid for slike eiendeler. På den annen side er det ikke lenger vilkårlighet i resul
ringen som følge av valgfrihet. Dessuten må det etter utkastet § 7-13 annet led
res rede for sammenhengen mellom slike eiendeler og beslutning om utdeli
selskapets midler. Fremskutt resultatføring etter sammenstillingsprinsippet v
motsatt virkning på utdeling. Det gjelder f.eks. kostnadsføring av påløpte pens
forpliktelser, vedlikehold og fremtidige fjerningsutgifter. Utsatt inntektsføring 
også forsinke utdeling. Forslaget om å fjerne oppskrivingsadgangen vil indi
påvirke muligheten til å dele ut midler. Det er utvalgets generelle syn at fors
totalt sett innebærer en rimelig avveining av de hensyn som gjør seg gjeldend
fastleggelsen av selskapenes adgang til å utdele blant annet utbytte. I dette
også at hensynet til kreditorvern, som er et sentralt formål ved aksjelovgivnin
Norge, må anses tilfredsstilt ved utvalgets forslag.

Dette gjelder også de forslagene som gir små foretak adgang til å anvend
enklete vurderingsregler (lovforslaget  § 5-15 til 5-21). Realiteten i de fleste av 
bestemmelsene er nemlig at selskapene gis adgang til å resultatføre bestem
nader istedenfor å balanseføre dem. Kreditorenes interesser skulle derfor væ
ivaretatt.
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Utvalget har foreslått flere endringer i de reglene som gjelder egenkapitalt
aksjoner, jf blant annet de endringene som er foreslått i aksjeloven "Regnskapsplikt"
i kapittel 3 (basert på forslaget i Ot prp nr 36 (1993-94)). Mange av disse forsla
vil ikke ha spesielle selskapsrettslige konsekvenser; de innebærer bare en me
skapsmessig riktig tilnærming til problemene. Særlig viktig her er at det er lag
til en inndeling av egenkapitalen som i hovedsak tilsvarer et skille mellom innb
kapital og tilbakeholdte resultater. Enkelte av forslagene vil imidlertid ha selsk
rettslige (eller andre) konsekvenser.

Forslaget om at eiendeler som selskapet mottar som aksjeinnskudd eller 
ver på annen måte i forbindelse med stiftelsen eller forhøyelse av aksjekap
skal vurderes til virkelig verdi på dagen for ervervet (jf aksjeloven § 3-10) kan m
føre visse utgifter for selskapene. Grunnen til dette er at den sakkyndige vur
gen av innskuddet (jf aksjelovsforslaget § 2-4) vil lett bli noe mer omfattende
man skal frem til virkelig verdi og ikke kan nøye seg med å angi en maksim
verdi.

Den presiseringen som er foreslått til aksjelovutkastet § 3-19, om at overf
ger fra selskapet til aksjeeierne skal vurderes til virkelig verdi på dagen for ov
ringen, vil kunne ha en gunstig effekt når det gjelder å forhindre at selskapet t
for midler på en ulovlig måte.

Bestemmelsen om at innskutt egenkapital skal regnes netto etter fradra
utgifter til stiftelse eller kapitalforhøyelse (endringen av aksjelovutkastet § 3-10
ste ledd), vil også kunne ha en positiv effekt med tanke på selskapenes egenk
Regelen sikrer at selskap både ved stiftelsen og ved en senere kapitalforhøye
tid reelt sett vil bli tilført minst pålydende. Bestemmelsen vil også føre til at
regelmessig vil bli betalt en overkurs for de aksjene som utstedes.De nye re
om fusjon og fisjon vil ha selskapsrettslige virkninger. Fusjoner som gjennom
etter aksjeloven kapittel 14 skal etter gjeldende rett regnskapsføres etter kon
tetsmetoden. I Ot prp nr 36 (1993-94) er det foreslått at fisjoner regnskapsre
skal behandles på samme måte. Utvalget foreslår her at både fusjon og fisjo
anses som en egenkapitaltransaksjon og regnskapsføres etter transaksjons
pet. Dette innebærer blant annet at eiendeler og gjeld i det overdragende el
utfisjonerte selskapet skal regnskapsføres til virkelig verdi, og at disse også
regnskapsføres som tingsinnskudd. Dette innebærer blant annet at disse eien
vil bli bundet egenkapital i det overtakende eller det utfisjonerte selskapet. I fo
til gjeldende rett vil altså forslagene innebærer en større grad av kapitalbin
Dette kan igjen ha konsekvenser for selskapenes adgang til å dele ut midler f
skapet. For en nærmere drøftelse av dette spørsmålet vises til "Regnskapsføring av
fusjon" i avsnitt 5.4. og 5.5.

I "Alternative vurderingsprinsipper til historisk kost" i avsnitt 2.3.9. foreslår
utvalget at adgangen til å oppskrive anleggsmidler, fjernes. Dette innebærer 
sagt) at den muligheten selskapene har til å anvende slike oppskrivningsbe
aksjeloven § 11-10 fjerde ledd, bortfaller. Dette gjelder eksempelvis mulighet
å anvende oppskrivningsbeløpet til fondsemisjon (jf også den foreslåtte endrin
i aksjelovutkastet § 11-18). At selskapene ikke vil ha adgang til å disponere
slike beløp som har sitt grunnlag i oppskrivninger, vil blant annet innebære en
king av kreditorenes interesser. For øvrig er det grunn til å merke seg at det bli
dre behov for å foreta oppskrivninger i forbindelse med fusjoner, fordi slike tr
aksjoner som hovedregel skal regnskapsføres til virkelig verdi.
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Grunnleggende regnskapsprinsipper

2.1 INNLEDNING
Nåværende regnskapspraksis og regulering av denne bygger på visse gru
gende prinsipper. Disse prinsippene er delvis utledet av den regnskapsmo
som tradisjonelt regnskap bygger på, dvs. historisk kost modellen. Grunnpri
pene i denne modellen er transaksjonsprinsippet og sammenstillingsprins
Andre prinsipper er utledet av kvalitative krav som settes til regnskapsinforma
generelt og er uavhengig av den regnskapsmodellen som benyttes. Forsikt
prinsippet er et slik modelluavhengig prinsipp som må fortolkes i sammenheng
usikkerhet i regnskapsføring og måling. Usikkerheten har imidlertid forskje
omfang og innhold for de ulike regnskapsmodellene. I en verdimodell er den s
usikkerheten knyttet til estimering av verdier. I historisk kost modellen er målin
basert på markedspriser ved gjennomførte transaksjoner, og den største usik
ten knytter seg til sammenstillingen av inntekter og kostnader for måling av p
dens resultat. Anvendelsen av forsiktighetsprinsippet og virkningen av anvend
blir derfor forskjellig for ulike regnskapsmodeller. Laveste verdis prinsipp for v
dering av eiendeler er en anvendelse av forsiktighetsprinsippet. Prinsippet be
en eiendel skal vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
sippet er ikke en del av historisk kost modellen, men blir i praksis oppfattet so
grunnleggende regnskapsprinsipp.

Andre grunnleggende regnskapsprinsipper kan delvis utledes av regnska
kernes informasjonsbehov. Det gjelder f.eks. konsistensprinsippet, som bety
foretak skal anvende de samme prinsippene og metodene fra en periode 
neste. Det samme gjelder kongruensprinsippet, som betyr at alle endringer i
kapitalen, unntatt kapitalinnskudd og uttak, skal føres over resultatregnskapet.
tak fra begge disse prinsippene kan imidlertid begrunnes med større informa
verdi.

Ved utarbeidelse av et regnskap blir det normalt forutsatt at driften skal fort
i overskuelig fremtid. Forutsetningen om fortsatt drift er det vanlig å inkludere b
de grunnleggende regnskapsprinsippene.

2.1.1 Behovet for grunnleggende regnskapsprinsipper
Det er flere grunner til at regnskapspraksis og regulering av denne bør bygge
samling av grunnleggende regnskapsprinsipper. Praksis er i stadig utvikling. 
takene gjennomfører nye typer av transaksjoner og økonomiske forhold en
Nærliggende eksempel er økt forståelse for ulike typer risiko, foretakenes hå
ring i form av risikostyring og behandling av risiko og risikostyring i regnskap
Stilt overfor nye problemstillinger vil en ved å fortolke og anvende de grunn
gende prinsipper kunne slutte seg til løsninger. Samtidig vil utviklingen av r
skapspraksis være bygget på et teoretisk grunnlag. Regnskapsreguleringen
svarende kunne begrenses når det gjelder enkeltbestemmelser i lovgivning
regnskapsstandarder, men den regnskapsmessige behandlingen vil likeve
regulert av de grunnleggende prinsippene. Dermed bringes dynamikk og flek
tet inn i reguleringen. Samtidig vil enkeltbestemmelser i lovgivning og standa
bygge på de samme prinsippene.



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 27

skri-

er det
m på
for
ir av

l regn-
ære til
 store
onsbe-
orma-
k regn-

sbe-
oreta
innes
forma-
uppe
esjo-
rma-
pe er
 til-

lart.
slut-
il få
 i ste-
n del
e og
, påli-

r blir
llom
ksis,

ge enn
e av
relle
sver-
ier er

r inn-
rkeder

lgelig
me-

yn til
t har
gn-
 hvor
nleg-
I en lederartikkel i tidsskriftet Beta (nr. 2/88), som er særlig viet regnskap, 
ver Frøystein Gjesdal:

«Hovedelementet i god regnskapsskikk er de grunnleggende prinsipp
tradisjonelle regnskap bygger på - ikke alle synes å være oppmerkso
dette. Å nå frem til praktiske løsninger på konkrete problemer blir der
også en komplisert prosess hvor samspill mellom teori og praksis bl
største viktighet.»

2.1.2 Konseptuelt rammeverk
Ideelt sett burde de grunnleggende regnskapsprinsippene utledes av de formå
skapet skal tjene, nemlig å gi brukerne av regnskapet informasjon som kan v
nytte når de skal foreta økonomiske beslutninger. Det synes også innenfor
deler av regnskapslitteraturen nå å være enighet om at brukernes informasj
hov skal være utgangspunktet for utledning av regnskapsregler. Brukernes inf
sjonsbehov synes derfor også å være det naturlige utgangspunkt for en nors
skapsreform i 1990-årene.

Det er imidlertid mange ulike brukergrupper av regnskapet, og informasjon
hovene kan variere mellom brukergruppene. Derfor kan det bli nødvendig å f
en avveining mellom brukerinteressene. Innenfor de ulike brukergruppene f
både profesjonelle og amatører. Noen brukere har regnskapet som eneste in
sjonskilde, mens andre har tilgang til annen informasjon. En spesiell brukergr
er de såkalte informasjonsmellommenn, f.eks. finansanalytikere. De er prof
nelle med særlig innsikt i bearbeiding, analyse og fortolkning av regnskapsinfo
sjon. Erkjennelsen av profesjonelle analytikere som en primær brukergrup
kommet klart til uttrykk i kompliserte regnskapsstandarder med omfattende
leggsinformasjon.

Den enkelte brukers informasjonsbehov er heller ikke blitt tilstrekkelig avk
En vet i dag for lite om hvordan regnskapsinformasjon inngår i brukernes be
nings- og prediksjonsmodeller. Brukerorienteringen har derfor foreløpig ført t
endringer i vurderingsprinsipper og regnskapsføring. Informasjonsbehovet er
det søkt dekket gjennom tilleggsopplysninger. Det er likevel forsøkt utledet e
kvalitative krav til regnskapsinformasjon på grunnlag av antakelser om brukern
deres beslutningsatferd. Eksempler på slike generelle kvalitetskrav er relevans
telighet, sammenlignbarhet og forståelighet. Alternative regnskapsmodelle
diskutert i forhold til disse kvalitetskravene, med hovedvekt på avveiningen me
relevans og pålitelighet. Når historisk kost modellen fortsatt står så sterkt i pra
skyldes det at de transaksjonsbaserte målingene oppfattes som mer påliteli
estimerte usikre verdier. En interessant utvikling er likevel partiell anvendels
markedsverdier for grupper av finansielle instrumenter. I forhold til de gene
kvalitetskravene om relevans og pålitelighet kan partiell anvendelse av marked
dier i en historisk kost modell begrunnes med at relevansen av markedsverd
langt mer framtredende for finansielle instrumenter enn for eiendeler som e
satsfaktor i en inntektsgenererende prosess. Hvis det eksisterer effektive ma
for instrumentene, vil også kravet til pålitelige verdier være tilfredsstilt.

Enkelte betraktninger av den typen som er beskrevet ovenfor, kan selvfø
være nyttige å gjøre med utgangspunkt i et eksplisitt formulert konseptuelt ram
verk. En vil sannsynligvis kunne trekke enkelte konklusjoner både med hens
grunnleggende prinsipper og utforming av lovregler og standarder. Så lang
imidlertid ikke slike konseptuelle rammeverk bidratt til å løse kontroversielle re
skapsspørsmål. Konseptuelle rammeverk har vanligvis en hierarkisk struktur,
de kvalitative kravene utledes av brukernes informasjonsbehov, og de grun
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gende prinsippene utledes av de kvalitative kravene. Prinsipper og metoder i lo
ning og standarder forutsettes i sin tur å bygge på de grunnleggende prinsip
Utvalget er ikke kjent med at det har lykkes å få standardsettingen inn i et slikt
Paradoksalt nok utgis det stadig standarder som er i strid med de konseptuell
meverkene. Dette skjer til tross for at det amerikanske regnskapsstandard
FASB, har arbeidet med å utvikle sitt konseptuelle rammeverk de siste 20 åre

FASB startet prosjektet med å utvikle et konseptuelt rammeverk i 1973, 
rede samme år som det ble etablert for å erstatte Accounting Principles 
(APB). Fra siste halvdel av 1960-årene var regnskapslitteraturen preget av b
orienteringen, kjent som «the decision-usefulness approach». Autoritative utta
ble avgitt av den akademiske foreningen, American Accounting Association (A
tement of Basic Accounting Theory, 1966) og av APB (Basic Concepts and A
unting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises, 1
Den amerikanske revisororganisasjonen publiserte den velkjente Truebloodra
ten (Report of the Study Group on Objectives of Financial Statements, 1973)
sterke fokuseringen på brukernes informasjonsbehov kulminerte i FASB's pro
Conceptual Framework.

De tre første uttalelsene i prosjektet er om målsettinger, kvalitetskrav og 
nisjoner av de enkelte elementene i regnskapsoppstillingene, og utgjør de ø
nivåene i det hierarkisk oppbygde konseptuelle rammeverket. Dopuch og S
som anmeldte publikasjonene i The Accounting Review, skrev meget kritisk (
s. 8):

«On the basis of the above analysis, we conclude that the results o
FASB's effort to write objectives and definitions are hardly different fro
previous attempts of this nature and, as such, are unlikely to help re
major accounting issues or to set standards of financial reporting a
FASB had expected.»

Uttalelsen om neste nivå i hierarkiet, regnskapsføring og måling, kokte ned 
beskrivelse av praksis. Den er også blitt sterkt kritisert både i den akademis
den profesjonelle regnskapslitteraturen: «The most disappointing aspect is th
lure to come to grips with recognition and measurement criteria in SFAC 5.» (W
Francis og Tearney i Accounting Theory, 1989 s. 187-188). «SFAC 5 is more 
matic than conceptual; it is more an inventory of existing practices than a cons
on future direction.» (Handbook of Accounting and Auditing, Kay og Sear
(red.), 1989 s. 2-11).

På en internasjonal konferanse for standardsettere om målsettinger og ko
tuelle rammeverk for finansiell rapportering i Brussel 1991, erkjente James Le
ring fra FASB i sitt foredrag:

«Concepts of recognition and measurement still remain to be complete
cause the Board was not able to agree on controversial recognition an
asurement matters, even at a conceptual level. As the result of compro
necessary to issue the Concepts Statement on recognition and measu
in financial statements of business enterprises (No. 5), it merely desc
present recognition and measurement practices and some of the reaso
have been used to support or explain them. Some critics have said 
provides little conceptual guidance for analyzing and making choices a
the controversial issues of recognition and measurement.»

I tillegg til FASB har standardsettende organer i Canada og Australia utgitt kon
tuelle rammeverk. I 1989 utga IASC et konseptuelt rammeverk for internasjo
regnskapsstandarder. På den ovennevnte konferansen avsluttet David Tweed
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mann i det nye britiske regnskapsstandardstyret ASB, gjennomgangen av de
terende konseptuelle rammeverkene med bl.a. følgende konklusjoner:«The e
frameworks will undoubtedly have a major influence on all later attempts to 
duce a structured conceptual basis for financial reporting.

It should be said, however, that two key areas have still to be consider
detail internationally namely: the question of the identification of the group and
measurement of assets, liabilities and income.

These problems are those which face all standard setters in the future
issues are however probably the most intractable of the components of a conc
framework - which is perhaps the reason they still await attention!»

I en nylig publisert artikkel i Accounting Horizons, March 1995, om regnska
regulering i USA, feller Stephen A. Zeff følgende dom over FASB's konseptu
rammeverk (s. 60):

«In the 1970s and 1980s, the FASB invested a great deal of energ
resources into fashioning a conceptual framework. Although the projec
off to a promising start, it eventually foundered when difficult decisions
recognition and measurement were addressed. In the end, the FASB'
ceptual framework failed to fulfill expectations that it might constitute a 
werful intellectual force for improving financial reporting (...).»

Det finnes imidlertid også en type deskriptive konseptuelle rammeverk. Grun
gende prinsipper utledes av praksis og er i neste omgang retningsgivende 
praksis. Slike rammeverk er nyttige ved at de kan anvendes til å utlede løsnin
nye problemstillinger. Svakheten er at løsningene ikke utledes av et spes
informasjonsbehov. Et annet problem er mulige konflikter mellom veletablert p
sis og konseptuelt rammeverk, som reiser spørsmålet om praksisen skal forby
rammeverket justeres.

Paton og Littletons klassiske monografi fra 1940, An Introduction to Corpo
Accounting Standards, er i virkeligheten et deskriptivt konseptuelt rammeve
forordet skriver de bl.a.:

«The intention has been to build a framework within which a subseq
statement of corporate accounting standards could be erected.

This discussion of the framework of accounting standards seeks n
tensive reform of corporation practices. The aim has been to present 
ory basis by means of which corporation accountants may be help
make a realistic appraisal of their practices and public accountants m
aided in reviewing corporation reports.»

Monografien omhandler de grunnleggende prinsippene (basic concepts) i den
aksjonsbaserte historisk kost modellen, med hovedvekt på sammenstilling av
nader med inntekter (the matching concept): «With acquisition and disposition
ces measuring both the efforts to produce results and the results produced, th
cipal concern of accounting is the periodic matching of costs and revenues 
Stephen A. Zeff skriver om Paton og Littleton i artikkelen Leaders of the Ac
unting Profession (Journal of Accountancy, May 1987 s. 53): «Their monog
has been the most influential treatment of accounting theory and its implication
practice in U.S. accounting literature.»

Da Norsk Regnskaps Stiftelse (NRS) ble etablert i 1989 med formål å utgi 
skapsstandarder, ble det gjort et strategisk valg. For et nytt standardsettende
var et naturlig første prosjekt å utrede de grunnleggende prinsippene som st
dene skulle bygge på. På den annen side var begrunnelsen for etableringen a
at det var et påtrengende behov for standarder på en rekke områder, og at de
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med å regulere en norsk regnskapspraksis som var i rask utvikling. Som en fr
organisasjon uten ansatte og uten egen utredningsstab valgte NRS å priorite
velse av standarder.

Det nye britiske regnskapsstandardstyret, ASB, som ble etablert i 1990, v
å starte med et prosjekt om grunnleggende prinsipper. Ved slutten av 1994 fo
ger alle kapitlene i form av diskusjonsnotater eller høringsutkast. ASB forven
utgi et samlet høringsutkast til «Statement of Accounting Principles» i løpet av
ten 1995. I mellomtiden har ASB utgitt 7 regnskapsstandarder (kalt Fina
Reporting Standards og forkortet FRSs) og 8 høringsutkast (forkortet FRED
Foreword to Accounting Standards (Juni 1993) uttaler ASB at «FRSs are bas
the Statement of Principles for Financial Reporting currently in issue, which 
resses the concepts underlying the information presented in financial statem
The objective of this Statement of Principles is to provide a framework for the 
sistent and logical formulation of individual accounting standards.» Det kan v
overraskende at standardene skal bygge på et konseptuelt rammeverk som
uferdig. Davies, Paterson og Wilson skriver i Generally Accepted Accoun
Practice in the United Kingdom (forkortet UK-GAAP, 1994 s. 85): «Clearly t
cannot be the case, as the Statement of Principles has yet to be agreed. Wh
cerns us about this is the fact that the ASB is already entrenching into selected
unting standards a conceptual approach which has not been the subject of d
cess, has no general agreement and which is still only at an early stage of de
ment and discussion.» John Arnold er mer forsiktig i forord til UK-GAAP: «T
ASB has substantially completed its draft statement of principles but, as yet, h
been able to apply it without problem to some of the difficult issues with which
faced.»

Når NRS kunne starte arbeidet med å utgi standarder, hvorav noen var p
og kompliserte områder, uten å utrede det teoretiske grunnlaget for standard
forklaringen at norsk regnskapslovgivning og praksis bygger på en samlin
grunnleggende prinsipper. Disse prinsippene kan betraktes som et implisitt ko
tuelt rammeverk. Flere av regnskapsprinsippene er drøftet i Regnskapslovko
ens innstilling fra 1962 og er senere blitt fortolket og videreutviklet i regnskap
teraturen. Dessuten foreligger flere autoritative uttalelser fra Regnskapsråd
Oslo Børs. Børsen har gått langt i retning av å anvende grunnleggende prinsip
spesifikke problemstillinger. Dagens regnskapsdebatt preges ofte av uenigh
innholdet av og ikke minst rekkevidden av disse prinsippene. Utvalget ser der
klart behov for en systematisk gjennomgang av underliggende prinsipper i fo
delse med lovreformen. Det er ønskelig med en presisering av innholdet og fo
ning av anvendelser. Det er også viktig å drøfte hvilke unntak fra grunnlegg
prinsipper som kan tillates. Utvalget mener videre at de grunnleggende prinsip
bør uttrykkes direkte i lovgivningen. Det vil gjøre det lettere for andre enn re
skapseksperter å forholde seg til regnskapslovgivningen. En presis formuleri
prinsippene i selve lovgivningen sammen med en drøftelse i lovforarbeiden
også legge sterkere føringer på standardsetting og utvikling av praksis.

2.2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER I NORSK REGNSKAPSLOVGIV-
NING

Regnskapsrapportering i Norge er regulert ved lovgivning. Regnskapslovgivni
er moderat og kan best karakteriseres som en rammelovgivning. Hovedprins
regnskapslovgivningen er det generelle kravet om at regnskapet skal utarbe
samsvar med god regnskapsskikk.
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God regnskapsskikk er et dynamisk begrep, som tillater praksis å utvikle
når økonomiske forhold endres, og foretakene foretar nye typer av transak
eller står overfor nye hendelser som skal regnskapsføres. Rammelovgivning i 
for detaljerte regler gir rom for utøvelse av profesjonell bedømming. Regnskap
givningen bygger imidlertid på en samling av grunnleggende regnskapsprins
som også delvis er kommet til uttrykk i noen av lovreglene. Disse grunnlegg
prinsippene kan betraktes som et implisitt konseptuelt rammeverk, som god 
skapsskikk må bygge på. God regnskapsskikk betyr derfor samsvar med ramm
givning og grunnleggende regnskapsprinsipper, samt almen aksept i praksis.

Rammelovgivningen inkluderer vurderingsregler, oppstillingsplan for resu
regnskap og balanse, minstekrav til tilleggsopplysninger, krav om innhold i å
retning og regler for utarbeidelse av konsernregnskap for morselskap i konse

Vurderingsprinsippene i lovgivningen er den transaksjonsbaserte historisk
modellen kombinert med forsiktighetsprinsippet. Det er generelle vurderingsr
for omløpsmidler og anleggsmidler. Omløpsmidler skal vurderes etter laveste
dis prinsipp. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Avskrivning 
foretas etter en fornuftig avskrivningsplan. Nedskrivningsplikten er betinget a
årsaken til verdifallet ikke antas å være forbigående, og at nedskrivningen 
nødvendig etter god regnskapsskikk. Det ikke noen reverseringsplikt for tidli
foretatt nedskrivning i tilfelle av en senere økning i verdi, annet enn for langs
fordring. Selv om lovgivningen i utgangspunktet har et generelt forbud mot 
skrivning av anleggsmidler, kan de skrives opp under bestemte forutsetning
med sterke begrensninger på anvendelsen av oppskrivningsbeløpet.

Innledningsbestemmelsen til oppstillingsplan for resultatregnskap har et g
relt krav om at resultatregnskapet skal settes opp slik at det gir et tilfredsstil
uttrykk for hvordan det økonomiske resultatet av virksomheten er fremkom
Med økonomisk resultat menes i denne sammenheng selvfølgelig ikke det re
begrepet som kommer fra økonomisk teori og som gir uttrykk for bedriftsøko
misk lønnsomhet. Bestemmelsen gjelder regnskapsmessig resultat målt i sa
med vurderingsprinsippene i regnskapslovgivningen, grunnleggende regns
prinsipper og god regnskapsskikk. Økonomisk resultat og regnskapsmessig re
er forskjellige resultatbegrep som ikke må forveksles. Ved anvendelse av mar
verdier i regnskapet, f.eks. partiell anvendelse av markedsverdier for grupp
finansielle instrumenter som omsettes i vel fungerende markeder, vil det regns
messige resultatet bli lik det økonomiske for disse gruppene.

Innledningsbestemmelsens siktemål er å forklare hvordan det regnskap
sige resultatet er fremkommet. Aksjeloven av 1957 inneholdt et generelt krav 
vinnings- og tapsregnskapet skulle settes opp slik at det ga et «riktig» uttryk
det økonomiske resultatet av selskapets virksomhet. Loven åpnet imidlertid a
for et styre til å legge frem et årsregnskap som ikke ga et riktig uttrykk for det 
nomiske resultatet, dersom det ble gitt opplysninger om dette enten i styrets 
ning eller meddelt muntlig på generalforsamlingen. I forbindelse med drøftelse
omformuleringen i 1976-loven presiserte departementet at den nye bestemm
siktemål var hvordan resultatet er fremkommet og ikke selve resultatet.

Hovedbestemmelsen om årsberetningen er et krav om å gi opplysninger o
hold som er viktige for å bedømme stilling og resultatet av virksomheten, og
ikke fremgår av resultatregnskap eller balanse. Denne bestemmelsen inneho
vidtrekkende opplysningsplikt. For børsnoterte foretak har børsloven § 4-7 en 
rell bestemmelse om plikt til å gi børsen opplysninger av betydning for en riktig
dering av verdipapirene. Det kan være vanskelig å trekke grenser for opplysn
plikten etter de to bestemmelsene. Regnskapssirkulærene fra Oslo Børs ha
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Hovedregelen om god regnskapsskikk er aksjelovens bestemmelse om 
oppgjøret skal settes opp i samsvar med god regnskapsskikk, og tilsvarende
skapslovens bestemmelse om bokføring og årsoppgjør i samsvar med god
skapsskikk. Enkelte andre bestemmelser inneholder også henvisning til god
skapsskikk. Slik henvisning kan skjerpe en bestemmelse. For eksempel ska
skrivning av anleggsmiddel bare foretas når det er nødvendig etter god regns
skikk. Anvendelse av egenkapitalmetoden for vurdering av aksjer i tilknyttet
skap skal være i samsvar med god regnskapsskikk. Konsernregnskap skal se
som god regnskapsskikk krever det. Alle de tre eksemplene er viktige område
lovgiver har funnet å ville presisere kravet til god regnskapsskikk, og hvor he
ningen virker skjerpende på selve bestemmelsen.Enkelte lovbestemmels
adgang til at bestemmelsene kan fravikes når det er forenlig med god regns
skikk. Et viktig eksempel er vurderingsreglene for omløpsmidler. Bestemme
definerer virkelig verdi, men forholdene kan tilsi en annen verdi i samsvar med
regnskapsskikk. Et annet viktig eksempel er bestemmelsene for regnskapso
lingene, som kan fravikes når det er forenlig med god regnskapsskikk.

God regnskapsskikk skal alltid være i samsvar med bestemmelsene i ramm
givningen. Enkeltbestemmelser kan bare fravikes når bestemmelsen innehol
eksplisitt regel om at den kan fravikes når dette er i samsvar med god regns
skikk.

Regnskapsstandarder og andre uttalelser om god regnskapsskikk vil væ
ningsgivende for utviklingen av god regnskapsskikk. Det er imidlertid opp til p
sis om en standard blir tilstrekkelig utbredt til at den kan karakteriseres so
skikk. På den annen side stilles det kvalitative krav til praksis for at den skal k
betraktes som god skikk. Det ligger derfor sterke føringer på praksis i form av
litative krav og samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper. Hvis de g
leggende regnskapsprinsippene blir eksplisitt formulert i lovgivningen, vil før
ene framstå som enda sterkere.

Regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk bygger på en samling av g
leggende regnskapsprinsipper. De viktigste er prinsippene i historisk kost mod
Denne blir ofte beskrevet som transaksjonsbasert. Det er gjennomførte trans
ner som er grunnlaget for regnskapsføring og måling. Fastsettelse av transak
tidspunktet eller om det i det hele tatt har vært en transaksjon skal avgjøres v
det har funnet sted en overføring av risiko. Substans og økonomiske realite
ikke formell form skal avgjøre dette hovedspørsmålet om transaksjon eller kon
itet. Transaksjonsprisen skal måles til verdien av vederlaget på transaksjon
punktet. Dette gjelder for alle typer transaksjoner foretaket har med utenforstå
salgstransaksjoner, kjøpstransaksjoner og kapitaltransaksjoner. Ved transak
med nærstående parter må det vurderes nøye om transaksjonen er av arm
avstand og om den gjennomføres til markedspris.

Ifølge Regnskapslovkomiteens innstilling av 1962 er regnskapets hovedfo
å måle resultatet i regnskapsperioden. Beskrivelsen av den historiske inntjen
skal gi regnskapsbrukerne grunnlag for å vurdere foretakets inntjenings
Måling av regnskapsmessig resultat er sammenstilling (matching) av inntekt
kostnader i perioden. Inntekt resultatføres når den er opptjent. Normalt er d
transaksjonstidspunktet, og inntektsføringen er etter transaksjonsprinsippet. 
nadsføring er etter sammenstillingsprinsippet. Kostnader som er påløpt for å 
inntekt, sammenstilles med inntekten og benevnes kostnad opptjent inntek
kostnad solgte varer. Sammenstilling forutsetter fordeling av kostnader me
regnskapsperioder. I noen tilfeller er det en direkte sammenheng mellom innte
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kostnad, f.eks. direkte varekostnader. I andre tilfeller er sammenhengen indi
f.eks. avskrivninger, og fordelingen må gjøres mer skjønnsmessig.

Forsiktighetsprinsippet er også et av de grunnleggende regnskapsprinsi
som regnskapslovgivningen bygger på. Som nevnt i innledningen er forsiktig
prinsippet et modelluavhengig prinsipp som må fortolkes i sammenheng med
kerhet i regnskapsføring og vurdering. I historisk kost modellen er den største
kerheten knyttet til sammenstillingen av inntekter og kostnader for måling av 
odens resultat. Når det foreligger usikkerhet, skal det vises forsiktighet i estim
gen for å unngå overvurdering av eiendeler eller inntekter og undervurdering a
pliktelser eller kostnader. Det skal imidlertid ikke skapes skjulte reserver. Forsi
hetsprinsippet kan lett komme i konflikt med sammenstillingsprinsippet. Et næ
gende eksempel er den nye vurderingsregelen fra 1992 om utsatt skatteforde
hensynet til forsiktighet har ført til både et krav om at realiserbarheten av skat
delen skal være overveiende sannsynlig og en øvre grense for balanseføring

Laveste verdis prinsipp for vurdering av eiendeler er en anvendelse av fo
tighetsprinsippet. Selv om laveste verdis prinsipp er kommet direkte til uttry
vurderingsreglene i lovgivningen, skal det ikke følges reservasjonsløst. Det vil 
i strid med god regnskapsskikk å kostnadsføre et urealisert tap på en enkeltpo
som foretaket har sikret seg mot dette tapet gjennom andre poster i eller u
regnskapet. I anbefaling til god regnskapsskikk for fordringer og gjeld i utenla
valuta heter det i drøftelsen om valutasikring at resultatregnskap og balans
reflektere valutasikring så langt dette er mulig innenfor lovens rammer.

Andre grunnleggende prinsipper som lovgivningen bygger på, er konsis
prinsippet, kongruensprinsippet og fortsatt drift forutsetningen. Konsistensprin
pet er at de samme prinsipper og metoder anvendes fra en periode til neste. K
tens over tid bør kombineres med ensartethet i anvendelse av prinsipper og m
Kongruensprinsippet er at alle endringer i egenkapitalen, unntatt kapitalinns
og uttak, skal føres over resultatregnskapet. Unntak er virkningen av grunnleg
regnskapsreformer, som kan føres direkte mot egenkapitalen.

2.3 GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I DIREKTIVENE

2.3.1 Oversikt

Direktivene inneholder ingen helhetlig samling av grunnleggende regnskaps
sipper. Flere bestemmelser i ulike deler av direktivene beskriver imidlertid r
skapsprinsipper som kan karakteriseres som grunnleggende. For å få oversik
nødvendig å se disse bestemmelsene i sammenheng. Det tas i omtalen ne
utgangspunkt i fjerde direktiv når det ikke uttrykkelig står syvende direktiv.

De alminnelige bestemmelsene i artikkel 2 i del 1 inneholder et krav om a
regnskapet skal gi et «true and fair view». I den norske oversettelsen brukes u
ket pålitelig bilde. «True and fair view» er i fortsettelsen forkortet TFV. Kravet 
å gi et TFV overstyrer detaljreglene i direktivet. Det skal gis tilleggsopplysnin
når anvendelse av direktivets bestemmelser ikke er tilstrekkelig til å gi et TF
unntakstilfeller er det en plikt å fravike en bestemmelse når det anses nødven
å gi et TFV. Artikkel 16 i syvende direktiv har tilsvarende bestemmelser for k
sernregnskap.

Del 7 om vurderingsregler innledes i artikkel 31 nr. 1 med en opplisting
alminnelige prinsipper som skal følges ved vurderingen. De alminnelige prin
pene er - opplistet etter rekkefølgen i artikkelen - fortsatt drift forutsetningen, 
sistensprinsippet, forsiktighetsprinsippet, periodiseringsprinsippet, individuell 
dering av eiendeler og gjeld, og kongruensprinsippet. Etter artikkel 31 nr. 2 ska
vik være tillatt i unntakstilfeller.
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De alminnelige prinsippene kan ikke ses isolert fra innholdet i andre dire
bestemmelser. Kongruensprinsippet må ses i sammenheng med bestemmels
sammenligningstall i artikkel 4. Konsistensprinsippet gjentas i bestemmelsen
regnskapsoppstillingen. Forsiktighetsprinsippet må ses i sammenheng med de
relle vurderingsreglene og med bestemmelsene om avsetning i artiklene 20 
Beskrivelsen av periodiseringsprinsippet må ses i sammenheng med artiklene
21 om særlige bestemmelser for visse poster i balansen. Det innbyrdes for
mellom ulike direktivbestemmelser blir kartlagt i detalj i de etterfølgende avsn

Artikkel 32 slår fast at vurderingsreglene i artikkel 34 til 42 er basert på h
risk kost prinsippet. Artikkel 33 gir imidlertid medlemslandene opsjon til å till
eller kreve anvendelse av alternative vurderingsprinsipper. Forskjellen me
alternativ verdivurdering og vurdering etter historisk kost prinsippet skal avsett
et eget fond for vurderingsforskjeller som ifølge oppstillingsplanen for balanse
gruppert under egenkapital.

Artikkel 25 nr. 1 i syvende direktiv krever konsistens i anvendelsen av ko
lideringsmetoder. Artikkel 25 nr. 2 tillater unntak fra konsistensprinsippet i s
skilte tilfeller.

Den samlingen av regnskapsprinsipper som utvalget har karakterisert
grunnleggende regnskapsprinsipper, er altså delvis inneholdt i direktivene. Re
ringen i direktivene er imidlertid uheldig idet prinsippene er usystematisk frem
og spredt på flere deler. Dette gjør det vanskelig å se sammenhengen mellom
sippene. Noen av bestemmelsene synes også å være i konflikt med hverand
samme prinsippene blir gjentatt flere steder. Flere av enkeltbestemmelsene
også å være unødvendige og overflødige i forhold til en samling av grunnlegg
regnskapsprinsipper.

Utvalget går inn for at de grunnleggende prinsippene blir presentert sam
lovgivningen, og at alle bestemmelser i direktivene som er inneholdt i disse pri
pene eller er overflødige i forhold til prinsippene, ikke blir gjentatt i lovtekst
Denne redaksjonelle friheten er i samsvar med EØS-forpliktelsene, jf. avsnitt 1
om implementering av direktivene.

2.3.2 Alminnelige bestemmelser
De1 1 i fjerde direktiv som bare består av artikkel 2, har alminnelige bestemm
om årsregnskapet. Artikkel 2 nr. 1 bestemmer hva årsregnskapet skal innehold
2 til 5 stiller generelle krav til årsregnskapet, mens nr. 6 gir uttrykk for at direkti
krav til tilleggsopplysninger er minimumskrav.

Artikkel 2 har fått følgende norske oversettelse:

«
1. Årsregnskapet skal omfatte balansen, resultatregnskapet og note

årsregnskapet. Disse dokumenter skal utgjøre en samlet helhet.«
2. De skal settes opp på en tydelig måte og i samsvar med bestemme

i dette direktiv.«
3. Årsregnskapet skal gi et pålitelig bilde av selskapets aktiva og pas

økonomiske stilling og resultat.«
4. Når anvendelsen av dette direktivs bestemmelser ikke er tilstrekk

for å gi et pålitelig bilde som fastsatt i nr. 3, skal det gis tilleggsopp
ninger.«

5. Når det i unntakstilfeller viser seg at anvendelsen av en bestemm
dette direktiv er uforenlig med plikten fastsatt i nr. 3, skal bestemm
sen fravikes for å gi et pålitelig bilde som fastsatt i nr. 3. Alle fravik s
angis i notene til årsregnskapet og behørig begrunnes, med opply
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om fravikets betydning for aktiva og passiva, den økonomiske stil
og resultatet. Medlemsstatene kan nærmere bestemme unntakstilf
og vedta tilsvarende særregler.«

6. Medlemsstatene kan tillate eller kreve at det i årsregnskapet gis a
opplysninger i tillegg til dem som skal gis i samsvar med dette dir
tiv.»

Artikkel 16 i syvende direktiv inneholder de samme alminnelige bestemmelsen
konsernregnskap, eller konsoliderte regnskaper som er den norske overset
Ordlyden i artikkel 16 er for det meste sammenfallende med ordlyden i artikk
jf. full direktivtekst i vedlegg. Det er ikke tvil om at de to artiklene har samme 
mål og innhold. De små forskjellene i ordlyd skyldes dels at de norske overse
har variert ordbruken og dels at ordlyden er litt forskjellig i de to direktivene. D
reflekterer at direktivene bare er å oppfatte som instrukser for nasjonale lovg
og at det ikke er meningen at de skal implementeres ordrett.

Årsregnskapet er det sentrale begrepet i fjerde direktiv. Etter artikkel 2 nr. 1
årsregnskapet bestå av balanse, resultatregnskap og noter. De to regnskaps
lingene sammen med notene skal utgjøre en helhet. I norsk regnskapslovgivn
årsoppgjøret det motsvarende begrepet. Årsregnskapsbegrepene i direktivet o
norsk lovgivning blir drøftet i neste avsnitt, hvor det også trekkes en konklusjo
årsregnskapsbegrepet i en ny norsk lov.

Nr. 2 til 5 inneholder generelle krav til årsregnskapet. Kravet i nr. 2 om at
regnskapet skal settes opp på en tydelig måte (shall be drawn up clearly) er se
og er selvfølgelig også en del av god regnskapsskikk begrepet. I forbindelse
utredningen av god regnskapsskikk begrepet uttalte Regnskapslovkomiteen
er visse generelle krav som kan stilles og som må tas hensyn til ved vurdering
om et regnskap er ført og utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk. Et a
var kravet til klarhet. Regnskapslovkomiteen uttalte videre at dette kravet før
fremst har tilknytning til oppstillingen av årsregnskapet.

Det andre kravet i nr. 2 er at årsregnskapet skal settes opp i samsva
bestemmelsene i direktivet. Dette kravet ble tatt inn i 1974-utkastet av direk
sammen med kravet om å gi et TFV. Utkastet omhandlet ikke spørsmålet om
kravene kunne komme i konflikt med hverandre. En fortolkning av dette var at
av bestemmelsene i direktivet automatisk fører til at årsregnskapet gir et TFV. 
er fortsatt det tyske synet. Det var først i den endelige 1978-versjonen av dire
at kravet om å gi et TFV, ble tatt inn som overstyringsprinsipp. Historikken til T
kravet er nærmere omtalt nedenfor. Kravet om å følge bestemmelsene i dire
har ingen annen funksjon enn som instruks for nasjonale lovgivere. Det er unø
dig å ta inn i loven et krav om å følge lovens bestemmelser. Det er heller ikke
i det svenske forslaget til årsredovisningslag. Den danske årsregnskabsloven
holder likevel en bestemmelse om å følge lov og regler som er utstedt i henh
loven.

Nr. 3 inneholder kravet om at årsregnskapet skal gi et TFV. Nr. 4 inneho
krav om å gi tilleggsopplysninger med formål å gi et TFV. Nr. 5 er om TFV-kra
som overstyringsprinsipp. Nr. 5 inneholder i siste punktum en medlemslando
til å nærmere bestemme unntakstilfellene og vedta tilsvarende regler. TFV-beg
vil bli drøftet nærmere i "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt 2.3.4..

Kravet om å gi et pålitelig bilde av «aktiva og passiva» må sees i sammen
med oppstillingsplanen for balansen i direktivets del 3, artikkel 9. I denne plan
«liabilities» brukt som overskrift for gjeld og egenkapital. I bestemmelser som 
viser til «liabilities» i oppstillingsplanen, f.eks. artikkel 2 nr. 3 eller artikkel 33 
2 a, må en være oppmerksom på denne spesielle benevnelsen. I den norske 
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telsen kommer denne nyansen frem ved at ordet «passiva» er nyttet i begge
nevnte artiklene. For øvrig må det bemerkes at benevnelsene aktiva og passi
lengst er blitt erstattet med eiendeler, gjeld og egenkapital i norsk regnskaps
nologi.

Et annet poeng er at oppramsingen av aktiva og passiva sammen med ø
misk stilling egentlig er overflødig. Den britiske formuleringen i Companies Ac
1985 er ganske enkelt «state of affairs», slik den også var i Companies Act av

Nr. 6 er en medlemslandopsjon til å tillate eller kreve at det i årsregnskap
andre opplysninger enn det som følger av opplysningsplikten i direktivet. D
bestemmelsen henvender seg, i likhet med første del av nr. 2, til nasjonal lov
og trenger ikke gjentas i lov. I "Noteopplysninger" i kapittel 8 fremstilles kravene
om noteopplysninger samlet.

Utvalgets konklusjon om implementering av artikkel 2 i fjerde direktiv og ar
kel 16 i syvende direktiv er dermed tredelt. For det første må problematikke
årsregnskapets innhold vurderes nærmere, og dette gjøres i det etterfølgende
tet om årsregnskapsbegrepet. For det andre må innholdet i TFV-bestemm
klargjøres, og det gjøres i "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt 2.3.4.. For det
tredje kan en konstatere at bestemmelsene i første del av nr. 2 og nr. 6 kan
ivaretatt uten særskilte lovbestemmelser.

2.3.3 Nærmere om årsregnskapsbegrepet
I fjerde direktiv er årsregnskapet et sentralt begrep. Årsregnskapet skal ifølge artik
kel 2 nr. 1 bestå av balanse, resultatregnskap og noter. De to regnskapsopp
gene sammen med notene utgjør en helhet. Formuleringen i den norske ove
sen om at årsregnskapet skal omfatte notene til årsregnskapet, er menings
skyldes oversettelsen av «notes to the accounts». De generelle kravene i art
nr. 2 til 5 gjelder årsregnskapet. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskap
Årsberetningens innhold er regulert i en egen del 9, artikkel 46. Revisjon, so
regulert i del 11, artikkel 51, er begrenset til årsregnskapet, men det skal verif
at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet.

I norsk regnskapslovgivning er årsoppgjør det motsvarende begrepet. Årsopp-
gjøret består av resultatregnskap, balanse og årsberetning, og eventuelt konse
gjør. Notene er en del av resultatregnskapet og balansen. Hovedbestemmel
årsberetningen er at det skal gis opplysninger om forhold som er viktige 
bedømme selskapets stilling og resultatet av virksomheten, og som ikke frem
resultatregnskap eller balanse. Denne bestemmelsen som inneholder en v
kende opplysningsplikt, reflekterer også at årsberetningen er en integrert del
helhet, årsoppgjøret. Kravet til god regnskapsskikk gjelder årsoppgjøret. Det e
oppgjøret som er gjenstand for granskning av revisor, og revisors uttalelse i
sjonsberetningen gjelder årsoppgjøret.

Et viktig spørsmål er dermed om årsregnskapsbegrepet i den nye regnsk
ven skal avgrenses til regnskapsoppstillingene med noteopplysninger, elle
begrepet også skal omfatte årsberetningen. En annen dimensjon er om å
skapsbegrepet bare skal gjelde selskapsregnskapet, eller om det også skal in
konsernregnskapet. Det må også tas stilling til om regnskapsoppstillingene
suppleres med en tredje oppstilling, kontantstrømoppstilling.

I nordisk regnskapslovgivning, som var en del av det nordiske samarbeid
aksjelov på 1960 tallet, var årsoppgjør definert å bestå av balanse, resultatreg
og årsberetning. Morselskap skulle dessuten utarbeide konsernoppgjør. Kap
hadde overskriften årsoppgjør og konsernoppgjør. Den danske ordlyden va
regnskab og koncernregnskab, mens den tilsvarende svenske var årsredovis
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koncernredovisning. Det er verd å merke seg at de tre landene opererte med 
begrep, men at danskene brukte benevnelsen årsregnskab og svenskene be
sen årsredovisning.

Den danske årsregnskabsloven av 1981, den første nasjonale implemente
av fjerde direktiv, har implementert artikkel 2 delvis i § 2 og delvis i § 4. § 2 
samme definisjon av «årsregnskab» som direktivet. Paragrafen omhandler
plikten til å utarbeide «koncernregnskab» og årsberetning. De oppregnede d
utgjør en helhet. I fortsettelsen brukes benevnelsen «årsregnskabet m.v.». De
relle kravene i artikkel 2 nr. 2 til 5 er implementert i § 4, hvor de er knyttet til «
regnskabet». Ved implementeringen av syvende direktiv i 1990, ble «koncern
skabet» tilføyd i § 4, slik at de generelle kravene nå gjelder «årsregnskabet o
cernregnskabet».

Svensk regnskapslovgivning har skilt mellom de to begrepene «årsbok
(bokföringslagen) og «årsredovisning» (aktiebolagslagen). Den svenske over
sen av fjerde direktiv benytter «årsbokslut» i artikkel 2. Det legges imidlertid f
et forslag til årsredovisningslag. Forslaget til "Grunnleggende regnskapsprinsip
per" i kapittel 2 har overskriften «årsredovisning». Forslag til § 1 definerer «års
ovisning» til å inkludere også årsberetningen. I forslag til § 2 er implemente
generelle kravene i artikkel 2. Disse er knyttet til balanse, resultatregnskap og 

I forslaget til "Regnskapsplikt" i kapittel 3 «koncernredovisning» inneholder
1 en definisjon av «koncernredovisning» som tilsvarer definisjonen av «årsred
ning». De oppregnede delene, som også omfatter årsberetning, utgjør en 
ifølge forslaget. De generelle kravene i syvende direktivs artikkel 16 er implem
tert i forslag til § 2, hvor de er knyttet til balanse, resultatregnskap og noter for
sernet.

En sammenligning av den danske loven og det svenske lovforslaget vis
«årsregnskab» og «årsredovisning» nå er to forskjellige begreper. Det skyld
danskene har erstattet det nordiske begrepet med EU-begrepet, som ikke o
årsberetningen. Danskene har dessuten slått sammen de generelle kravene
direktivs artikkel 2 og syvende direktivs artikkel 16, mens svenskene har gje
både begrepsdefinisjoner og generelle krav i kapitlet om konsernregnskapet.

Innholdet i årsregnskapsbegrepet kan også ha betydning for revisjon. Re
er regulert i fjerde direktiv del 11. Ifølge artikkel 51 er det årsregnskapet som
revideres, men det er plikt til å påse at årsberetningen er konsistent med årsre
pet. I Norge er det årsoppgjøret som skal granskes og revisors uttalelse i rev
beretningen gjelder årsoppgjøret. De nordiske aksjelovutredningene fra 197
identiske på dette punktet. Etter den danske årsregnskabsloven § 61 g skal 
revidere årsregnskapet. Hassellager og Runge Johansen (1992) presiserer i s
mentarutgave til loven at det er «årsregnskabet» med bestanddelene balanse
tatregnskap og noter som skal revideres og forsynes med «revisionspåtegnin
kommenterer imidlertid også revisjonskravene m.h.t. årsberetningen. Reviso
f.eks. påse at årsberetningen inneholder omtale av usedvanlige forhold so
påvirket årsregnskapet, av vesentlig usikkerhet eller av betydningsfulle hend
inntruffet etter balansedagen. De føyer imidlertid til at revisjonskravene m.h.t.
beretningen ikke er så omfattende som for det «egentlige årsregnskab og ko
regnskabet», men at beretningen skal revideres i mer bred forstand. Kommen
må ses i sammenheng med drøftelsen nedenfor om årsberetningens innho
også den danske hovedbestemmelsen blir omtalt. I det svenske forslaget til e
i aktiebolagslagen som følge av EU-tilpasningen, er det i kapittelet om revisjon
satt «årsredovisningen» som er gjenstand for granskning og som det skal avg
lelse om.
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Innholdet i og rekkevidden av generelle krav i regnskapsreguleringen har
følgelig også betydning for utformingen av revisors uttalelse i revisjonsberetnin
Hvis det er et generelt krav at årsregnskapet skal gi et TFV, bør revisjonsber
gen inneholde en uttalelse om at årsregnskapet tilfredsstiller dette generelle k
Britiske revisjonsberetninger inneholder f.eks. uttalelse om årsregnskapet 
TFV. I Norge hvor det har vært et generelt krav om å utarbeide årsoppgjøret i
svar med god regnskapsskikk, har revisor tradisjonelt uttalt seg om dette kr
revisjonsberetningen. Etter ny norm for revisjonsberetningen er det gjort en v
tilføyelse. Revisor skal uttale seg om årsoppgjøret gir et forsvarlig uttrykk for 
ling og resultat i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Den nye norsk
lelsen ligner den amerikanske uttalelsen «present fairly in conformity with g
rally accepted accounting principles». I "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt
2.3.4. nedenfor vil uttalelsene bli drøftet i forhold til TFV-begrepet. I denne omg
vil utvalget peke på den nære sammenhengen det er mellom valg av årsregn
begrep, formulering av generelle krav til dette, omfanget om revisjonsplikte
revisors uttalelse i revisjonsberetningen.

Sammenhengen mellom noter og årsberetning

Dersom det nye årsregnskapsbegrepet ikke skal omfatte årsberetningen, må
et klarere skille mellom disse to elementene.

Hovedbestemmelsen om årsberetningens innhold i norsk regnskapslovgi
er kravet om å gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme stillin
resultat, og som ikke fremgår av resultatregnskap og balanse. Resultatregns
balanse er i denne sammenheng inklusiv noter. Denne bestemmelsen reflekt
årsberetningen er en integrert del av årsoppgjøret. Det er imidlertid uklart 
grensen skal trekkes mellom tilleggsopplysninger som skal gis i årsberetning
de som skal gis som noter. Aarbakke og Marthinussen (1987 s. 426) har føl
kommentar til grensedragningen:

«Til dels er det et praktisk skjønnsspørsmål om opplysninger skal gis 
beretningen eller som noter til resultatregnskapet og/eller balansen e
11-8 første ledd. Som nevnt i anm. 1 til § 11-1 er årsoppgjøret å anse
en enhet.»

For de opplysningene som er regnet opp i bestemmelsen om tilleggsopplysn
(aksjeloven § 11-8 og regnskapsloven § 19, begges første ledd) og som må 
som minstekrav, er ikke årsberetningen et valgfritt alternativ. Aksjeloven av 1
inneholdt valgfrihet for nærmere angitte poster. I aksjeloven av 1976 ble det s
met forlatt. Styret kan velge mellom å ta de postene som er oppregnet i § 11-8
ledd med enten i resultatregnskapet og balansen eller i noter. Det er ikke adg
å velge årsberetningen for disse opplysningene. Som en kuriositet kan nevnes
likevel er gjort et unntak for interngevinster i konsern, jf. aksjeloven § 11-13
regnskapsloven § 21 B, begges syvende ledd. Utvalget ser ingen faglig begru
for å opprettholde unntaket med valgfrihet for plasseringen av nettopp denne
lysningen.

I Innstilling om lov om aksjeselskaper (1970 s. 160) skriver Marthinuss
merknaden til bestemmelsen om tilleggsopplysninger:

«Paragrafen handler om tilleggsopplysninger til balansen og resultatr
skapet. Det er ingen direkte parallell i gjeldende aksjelov, men enkelt
de opplysninger som skal gis, pliktes gitt i en eller annen form også ett
nå gjeldende regler.
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De opplysninger det dreier seg om, skal - om de ikke inngår i bala
eller resultatregnskapet - gis i form av noter til regnskapet. De kan så
ikke gis bare i styrets årsberetning. Årsaken til at man har valgt denne form
som er ny i nordisk aksjelovgivning overhodet, er at en opplysning i år
retningen som gjelder en bestemt post i årsoppgjøret, ikke vil fremtre fo
seren like tydelig og umiddelbart som en opplysning gitt som en komme
i selve balansen eller resultatregnskapet, som en note i direkte tilslutni
den bestemte post. Denne teknikk er vanlig i engelsk og amerikansk 
skapspraksis.»

Valgfriheten for plassering av opplysninger i noter eller årsberetning har alts
klar begrensning. Den gjelder ikke lovgivningens minstekrav til noteopplysnin
For eventuelle tilleggsopplysninger ut over minstekravene er det imidlertid og
begrensning. Den følger av innledningsbestemmelsen til resultatregnskape
krever at det skal gi et tilfredsstillende uttrykk for hvordan resultatet er fremk
met. Tilleggsopplysninger som går på spesifikasjon av resultatpostene bør na
presenteres i tilknytning til disse for å tilfredsstille lovgivningens krav til forklari
av hvordan resultatet er fremkommet.

Når det gjelder de spesifikke kravene til innhold i årsberetningen, er de
uklart om slike opplysninger kan gis i notene, eller om de må gis i årsberetnin
Hvis det siste er tilfellet, er valgfriheten begrenset til opplysninger som ne
hovedbestemmelsen, om forhold som er viktige for å bedømme stilling og re
og som ikke fremgår av resultatregnskap og balanse. I praksis er nok valgfri
blitt oppfattet som noe større i retning av å kunne velge notene også for opply
ger som er krevd spesifikt for årsberetningen. Dette må ses i sammenheng m
de store børsnoterte selskapene vanligvis gir opplysninger i noter langt ut ove
givningens minstekrav, og at notene dermed kan komme til å inneholde opply
ger som er regulert i bestemmelsen om årsberetningen. Forhold som er a
betydning, blir imidlertid gjerne omtalt også i årsberetningen, selv om de er det
beskrevet i notene. Noen klar grensedragning mellom noter og årsberetning er
ikke gjennomført i regnskapsstandardene fra NRS. Regnskapsstandardene in
der krav til tilleggsopplysninger som går langt ut over minstekravene til note
lysninger, samtidig som opplysningsplikten omfatter forhold som ifølge lovgivn
gen skal omtales i årsberetningen. I NRS 3, Betingede utfall og hendelser
balansedagen, er det for sistnevnte presisert at omtalen skal være i årsbere
slik lovgivningen krever.Anbefaling til god regnskapsskikk nr. 11 om fordringer
gjeld i utenlandsk valuta inneholder et godt eksempel på en omfattende op
ningsplikt som dels er begrunnet med hovedbestemmelsen om årsberetninge
hvor tilleggsopplysningene skal gis i noter. I drøftelsen, som har et eget avsn
valutasikring, heter det innledningsvis:

«Et foretak har mange muligheter for å redusere sin valutarisiko. Årsopp-
gjøret bør inneholde en generell redegjørelse om denne risiko og de 
som treffes for å motvirke den dersom dette er viktig for å bedømme 
takets stilling og resultat. Forøvrig bør resultatregnskap og balanse re
tere valutasikring så langt dette er mulig innenfor lovens rammer.» 

I følge anbefalingen bør det i noter til regnskapet gis en orientering om den va
risiko virksomheten medfører og den praksis som følges for å sikre seg mot d

Opplysning om valutarisiko og valutasikring er ikke direkte regulert i best
melsen om noteopplysninger. Innledningsbestemmelsen til resultatregnskape
krever at det gir et tilfredsstillende uttrykk for hvordan resultatet er fremkomm
kan heller ikke forstås som et påbud om å gi denne typen generell informasjo
knytning til regnskapsoppstillingene. Plikten til å gi slik informasjon følger 
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hovedbestemmelsen om årsberetningens innhold. Plasseringen blant noter
årsberetning er valgfri etter lovgivningen. Innføringen av noteopplysninger i a
loven av 1976 ble begrunnet med økt informasjonsverdi, jf. sitatet ovenfor.
samme informasjonssynspunktet kan legges til grunn for opplysninger ut 
lovens minimumskrav. Det ville dermed være mest i tråd med lovgivers intens
anvende notesystemet også på informasjon som gis enten som følge av regn
standarder eller regnskapssirkulærer fra Oslo Børs, eller fordi det på annen m
utviklet seg til å bli god regnskapsskikk.

Fra et informasjonssynspunkt ville det være nyttig med en klarere arbeidsd
mellom noter og årsberetning. I eksempelet om valutaforhold bør årsberetn
inneholde en generell beskrivelse av valutarisiko og valutasikring hvis dette e
tig for å bedømme stilling og resultat. Den spesifikke beskrivelsen av de samm
holdene hører naturlig hjemme blant notene.

Et skarpere skille mellom årsregnskap og årsberetning betinger en endri
hovedbestemmelsen om årsberetningens innhold. Minstekravet i artikkel 46
om å gi «a fair review» av utvikling og stilling, må være inkludert i den nye hov
bestemmelsen. Danskene har implementert dette kravet i årsregnskabslove
Ved lovendring i 1989 er det i hovedbestemmelsen også innført et krav om å
lyse om usedvanlige forhold som har påvirket årsregnskapet og vesentlig usikk
knyttet til vurderingene i årsregnskapet. Utvalget mener at det på grunnlag av
telsen ovenfor om grensedragning mellom noteopplysninger og omtale i års
ningen, kan være hensiktsmessig å la en ny bestemmelse om årsberetninge
hold omfatte ekstraordinære forhold og vesentlig usikkerhet.

En videre operasjonalisering av skillet mellom noter og årsberetning er 
"Noteopplysninger" i kapittel 8 og 9.

Sammenhengen mellom årsregnskap og konsernregnskap

Det norske årsoppgjørsbegrepet omfatter også konsernoppgjør. Konserno
består av konsernresultatregnskap og balanse med noter. I årsberetningen s
også gis opplysninger for konsernet. Norsk regnskapslovgivning er bygget op
at reglene gjelder for årsoppgjøret, som også kan omfatte konsernoppgjør. M
for utarbeidelse av konsernregnskap, eliminering av interne transaksjoner, t
ning av oppstillingsplaner og tilleggsopplysninger og andre forhold som gje
spesielt for konsern, er regulert i en egen paragraf om konsernoppgjør.

Det er separate direktiver for årsregnskap og konsernregnskap. Selv om fl
fjerde direktivs artikler ifølge syvende direktiv skal gis tilsvarende anvendelse
konsernregnskapet, er mange av artiklene fra fjerde direktiv gjentatt i syv
direktiv med nesten identisk ordlyd. Det gjelder de alminnelige bestemmels
artikkel 2 og artikkel 16, som er omtalt i "Grunnleggende prinsipper i norsk regn
skapslovgivning" i avsnitt 2.2. foran. Konsistensprinsippet er i artikkel 25 gjen
for anvendelse av konsolideringsmetoder. Bestemmelsen om årsberetningen
hold i artikkel 46 er gjentatt i artikkel 36 om konsolidert årsberetning, med un
av nr. 2 d, som er forskjellig. Bestemmelsene om revisjon i artikkel 51 nr. 1 er 
tatt i artikkel 37 om revisjon av konsoliderte regnskaper.

Utvalget mener at en i hovedsak bør holde fast ved den norske oppbygg
av reglene. Årsregnskapet bør inkludere konsernregnskapet. Årsregnskapsreglene
gjelder dermed både for selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Eventuel
for ytterligere regler om konsernregnskapet begrenser seg til regler om regns
føring av konserndannelse og regnskapsføring av interne transaksjoner, samt
om noteopplysninger og nødvendig tilpasning av oppstillingsplan. Tilsvarende
bestemmelsene om årsberetningens innhold også omfatte konsernets årsber
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I syvende direktiv benyttes uttrykket «consolidated accounts», som er ov
med «konsoliderte regnskaper». I nåværende aksjelov brukes «konsernopp
Utvalget har bestemt seg for å bruke betegnelsen «konsernregnskap» i utka
lovtekst, tilsvarende valget av betegnelsen «årsregnskap». Plikten til å utar
konsernregnskap omtales tilsvarende som «konsernregnskapsplikten». V
«konsolidere» og uttrykk som avledes av dette brukes her bare i betydnin
medta eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader i et konsernregnskap. Med ko
derte selskaper menes selskaper som er med i konsernregnskapet. Fra ett s
synspunkt er alle de konsoliderte selskapene under dets kontroll.

I lovteksten har en unngått begrepet «konsernselskaper», som er blitt tillag
skjellig betydning i ulike sammenhenger. Derimot brukes i lovtekst og drøft
«selskaper/foretak i samme konsern» om selskaper på samme familietre, jf
aksjeloven § 11-7, hvor det brukes i akkurat denne betydning. «Selskaper i s
konsern» er derfor en videre gruppe enn «konsoliderte selskaper». Den inklud
tillegg til konsoliderte selskaper også bakenforliggende konsernspiss og sels
under dennes kontroll.

Kontantstrømoppstilling

Etter direktivbestemmelsen i artikkel 2 nr. 1 består årsregnskapet bare av 
grunnleggende regnskapsoppstillingene, balanse og resultatregnskap. En
oppstilling som er blitt vanlig både internasjonalt og etterhvert også i norsk pra
er kontantstrømoppstilling (cash flow statement). Det er bemerkelsesverd
direktivet heller ikke krever denne typen informasjon blant tilleggsopplysning
I norsk regnskapslovgivning er det krav om at såkalte store selskaper / virksom
skal utarbeide en særskilt finansieringsanalyse som viser hvordan finansielle m
er tilført og hvordan disse midlene er anvendt. Kravet om finansieringsanalyse
inn i aksjeloven av 1976. Bestemmelsen sto opprinnelig i § 11-12 om årsbere
ens innhold, men ble ved lovendring i 1984 flyttet til § 11-8 som nytt annet l
Samtidig ble det bestemt at finansieringsanalysen skal presenteres i tilknytn
resultatregnskap og balanse, og at den skal vise sammenligningstall fra foreg
periode. Loven inneholder ingen bestemmelse om analysens form. Kongen (F
departementet) kan ved forskrift gi nærmere regler om finansieringsanalysen
hold. Slike forskrifter er ikke gitt. NSRF har utgitt anbefaling til god regnskapssk
for finansieringsanalyse. Anbefalingen bygger på den såkalte arbeidskapitalm
len fra 1950-årene, men er senere blitt modernisert. NFFs normer for regnskap
stillinger og bearbeidelse av regnskapsdata fra 1988 anbefaler kontantstrømm
len. Oslo Børs kunne allerede ved gjennomgangen av årsrapportene for 198
statere at en rekke selskaper anvendte kontantstrømmodellen i finansierings
sen. Børsen anbefalte i Regnskapssirkulære 1989 bruk av kontantsstrømmo
fremfor arbeidskapitalmodellen og anbefalte videre bruk av den såkalte di
metoden for presentasjon av kontantstrømmene. I Regnskapssirkulære 1991
Oslo Børs bl.a. at den direkte metoden gir det beste underlag for estimering av
tidige kontantstrømmer, og at det er viktig å ha informasjon om sammenheng
lom kontantstrømmer og regnskapsmessig resultat.

Både FASB (FAS 95) og IASC (Revidert IAS 7) har utgitt regnskapsstan
om kontanstrømoppstilling. Etter US-GAAP presenteres kontantstrømoppstilli
sammen med de andre regnskapsoppstillingene. I Norge har NRS utgitt et h
sutkast (mai 1995) om kontantstrømoppstilling.

En kontantstrømoppstilling kan aldri erstatte de to basisoppstillingene, sel
enkelte regnskapsteoretikere har argumentert for at historisk kontantstrøm ka
bedre grunnlag for å vurdere inntjeningsevne enn resultatregnskap i et historis
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regnskap. Kontantstrømoppstillingen kan gi nyttig informasjon om likviditet, s
ditet og finansiell fleksibilitet og sammen med de to basisoppstillingene da
grunnlag for å vurdere inntjeningsevne og risiko knyttet til denne. Analyse av 
forhold kan imidlertid ikke baseres på kontantstrømoppstillingen alene. Kon
strømoppstillingen har liten informasjonsmessig egenverdi, og bør alltid ses i
menheng med resultatregnskap og balanse. Dette tilsier at kontantstrømopp
gen bør presenteres sammen med resultatregnskap og balanse som en tredje
ling. Store norske konsern som Norsk Hydro og Orkla følger allerede en slik pr
med samlet presentasjon av de tre regnskapsoppstillingene, selv om den tred
satt benevnes kontantstrømanalyse.

En lovbestemmelse om kontantstrømoppstillingens innhold hører hjem
kapittelet om regnskapsoppstillingene. Utkastet til bestemmelse er omtalt i "Kon-
tantstrømoppstilling" i avsnitt 7.4..

Utvalgets konklusjon om årsregnskapsbegrepet

Utvalget foreslår en bestemmelse om at årsregnskapet skal inneholde resulta
skap, balanse, kontanstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet utgjør
en helhet. For morselskap i konsern består årsregnskapet av selskapsregns
konsernregnskap.

Utvalget foreslår også en bestemmelse om at formålet med konsernregns
å vise de konsoliderte selskapene som en enhet.

2.3.4 Nærmere om TFV-begrepet
TFV-begrepet kommer fra britisk selskapslovgivning, men er aldri blitt define
lovgivningen. Å bestemme det regnskapsfaglige innholdet synes dermed å ha
overlatt til regnskapskyndige. Ved britenes inntreden i EU ble begrepet forha
inn i fjerde direktiv, som i første utkast ikke inneholdt en tilsvarende bestemm
Fjerde direktiv ble derfor vesentlig endret ved innføring av TFV-begrepet. Sam
ble TFV-begrepet satt inn i en helt ny sammenheng med detaljerte bestemm
For britisk regnskapsrapportering fikk TFV-begrepet dermed en ny rolle, m
begrepet for de fleste andre medlemslandene var et fremmedelement.

De kontinentale medlemslandene har hatt problemer med å oversette 
Dette kommer klart til uttrykk i de ulike språklige versjonene av direktivet. V
implementeringen i nasjonal lovgivning er det i mange tilfeller gjort vesentlige e
ringer og tilføyelser. Det finnes derfor ikke noe europeisk TFV-begrep, me
samling av nasjonale TFV-begreper. For norsk tilpasning må dette bety frihe
implementere en norsk variant av TFV-begrepet både med hensyn til ordly
regnskapsfaglig innhold. En mulig norsk variant er å beholde GRS-begrepet.

Det originale britiske TFV

«True and fair view» er som nevnt innledningsvis et begrep fra britisk selskap
givning. Tradisjonelt har britisk lovgivning ikke inneholdt detaljerte regler, og st
dardsetting kom først i gang i 1970-årene. Michael H. Mumford skriver i The E
pean Accounting Guide (s. 619): «(...) there was very little detailed guidance
how the information was to be produced. In particular, the law was carefully wo
to allow practically any valuation conventions that directors chose to adopt.» B
regnskapsregulering har derfor tradisjonelt vært begrenset til et generelt kr
regnskapsrapporteringen om å gi et «true and fair view.»
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TFV ordlyden ble brukt i lovgivningen første gang i 1947. Den erstattet den
ligere ordlyden «a true and correct view» fra 1900. Endringen ble foretatt ette
slag fra den britiske regnskapsprofesjonen, som mente at «correct» var et altfo
sist ord til å reflektere regnskaps- og revisjonspraksis. Fra revisorhold skal de
ha vært bekymring for at bruk av uttrykket «true and correct» i revisjonsberetni
kunne utvide revisors rettslige forpliktelser. I britisk selskapslovgivning i forr
århundre finnes ellers ulike kombinasjoner av ordene «full» , «fair», «true» og 
rect».

Til tross for TFV-begrepets tilsynelatende sentrale rolle i britisk regnskaps
portering, har det aldri blitt definert. Om dette skriver Peter Walton i en artikk
European Accounting Review (1993, 1 s. 49):

«On the surface, the true and fair view towers over British accounting 
with the curious characteristic that no one knows what it means, and
little academic analysis has been done on its role in accounting. As re
its meaning, it is a legal term in origin and yet the Companies Acts hav
ver defined it (nor has the Fourth Directive, of course) and there is very 
jurisprudence which bears upon it. There is no definition of it in accoun
standards, auditing standards or other professional pronouncements.»

I samme nummer av tidsskriftet, som har en egen seksjon om TFV-begrepet, t
David Alexander en tilsvarende konklusjon (s. 61): «The crucial point is that
only is TFV undefined in law, but a study of its origins does not help us in deci
its precise operational signifiance.»

Alexander og Simon Archer forsøker likevel som redaktører av boken 
European Accounting Guide, å trekke opp grenser for hva som faller utenfor o
som er inneholdt i TFV-begrepet (1992 s. 15):

«It certainly does not mean, for example, that assets must be stated a
current values, and it is generally applied within the context of the histo
cost convention (...). But it is clearly understood to exclude the use of
den reserves, and also to entail a distinction between write-downs of a
which are made for tax purposes and those which are made for financi
porting purposes. (...) In addition, providing a true and fair view is und
stood to imply that economic substance should prevail over legal form (

Disse karakteristikkene av TFV-begrepet passer like godt for det norske G
begrepet. Norsk regnskapsdebatt for 10 år siden om skjulte reserver og skille
lom regnskapsmessige og skattemessige verdier ble nettopp knyttet til GRS-
pet. Det samme gjelder den nyere debatten om risikooverføring og økonomisk
liteter ved regnskapsføring av transaksjoner.

Det regnskapsfaglige innholdet av TFV-begrepet er selvfølgelig blitt disku
i den britiske regnskapslitteraturen. Et av diskusjonstemaene har vært om TFV
uavhengig kvalitetskrav eller om det er relatert til etablert praksis. Selv om 
utgangspunktet kan være nærliggende å betrakte selve begrepet som uavhe
det liten dokumentasjon i litteraturen for dette. Flere heller i stedet mot det sy
TFV er knyttet til praksis: «The meaning of the true and fair view given in finan
statements seems to be simply statements drawn up under currently ac
practice.» (Walton (s. 51) i ovennevnte artikkel.) «The reason why the sign
changes over time, and presumably from place to place, is because the TFV 
nected to practice, although intended to be an independent concept.» (Chris
Nobes i Accounting and Business Research, Winter 1993, s. 46).

Begrepet er også blitt diskutert blant praktikere. Mye omtalt er et TV-prog
i 1992 hvor to ledende britiske revisorer ble svar skyldig på spørsmålet «Wha
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true and fair view?» Dette foranlediget følgende kommentar av Michael Fo
KPMG, i profesjonens tidsskrift Accountancy (juni 1992): «The phrase has
generations, been an integral part of every audit report signed in this countr
many others. If leading auditors have difficulty with this question, how can m
bers of the public, whether they use accounts themselves or rely on others t
for them, hope to understand the audit report?» Han skriver at for 20 år siden
en ledende revisor ikke hatt noe problem med å si hva TFV betydde: «He w
have explained that the phrase embodied the concepts of consistency and pru
that it required the preparer and auditor to consider the substance of the transa
entered into (...).»

Hoffman og Arden skrev i 1983 en juridisk betenkning om forholdet mellom
daværende regnskapsstandardene (SSAPs) og TFV-begrepet. Betenkninge
holder også synspunkter på selve TFV-begrepet. Det understrekes at det er e
lig begrep (pkt. 4): «(...) a legal concept and the question of whether company
unts comply with [it] can be authoritatively decided only by a court.» Om begre
natur sies det (pkt. 5): «It is an abstraction or philosophical concept express
simple English», og videre i pkt. 6: «The courts have never attempted to define
and fair view» in the sense of offering a paraphrase in other languages and 
opinion have been wise not to do so.» Fortolkningen av begrepet er knyttet til 
sis (pkt. 8): «But the courts look for guidance on this question to the ordinary p
ces of professional accountants. (...). The important reason is inherent in the 
of the «true and fair» concept. Accounts will not be true and fair unless the i
mation they contain is sufficient in quantity and quality to satisfy the reason
expectations of the readers to whom they are addressed.» Det heter videre (
«(...) the courts will treat compliance with accepted accounting principles as p
facie evidence that the accounts are true and fair. Equally, deviation from acc
principles will be prima facie evidence that they are not.» Om dynamikken i be
pet skriver de (pkt. 12): «The meaning of true and fair remains what it was in 1
It is the content given to the concept which has changed.»

I 1993 skrev Arden en ny betenkning for ASB om forholdet mellom regnsk
standarder under det nye regimet (FRSs) og kravet om å gi et TFV. Betenkn
som er tatt inn som vedlegg til Foreword to Accounting Standards gjentar syns
tet om at TFV er en rettslig standard som det i siste instans er retten som avgj
holdet i, og at retten i en slik avgjørelse vil legge vekt på hva regnskapskyn
anser som god praksis.

Oppsummert kan det trekkes følgende konklusjoner om det originale bri
TFV:
– TFV-begrepet er ikke definert.
– Regnskapsfaglig innhold er ubestemt.
– Å gi et TFV impliserer at grunnleggende regnskapsprinsipper blir fulgt.
– TFV er et dynamisk begrep knyttet til utvikling i praksis og er ikke et uavhen

kvalitetskrav.
– Substansen i TFV-begrepet har sterke likhetstrekk med GRS-begrepet, se

det i utgangspunktet er forskjellig i form.

TFV i fjerde direktiv

Fjerde direktiv bygger i stor grad på tysk regnskapslovgivning i Aktiengeset
1965. I tillegg til detaljerte regler for vurdering og regnskapsoppstillinger inneh
loven den såkalte «Generalnorm» i § 149: «Der Jahresabschluss hat den Gru
zen ordnungsmässiger Buchführung zu entsprechen. Er ist klar und übersic
aufzustellen und muss im Rahmen der Bewertungsvorschriften einen möglich
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heren Einblick in die Vermögens und Ertragslage der Gesellschaft geben». D
viktig å legge merke til at kravet om å gi «einen möglichst sicheren Einblick» i
ling og resultat skulle tilfredsstilles innenfor rammene av vurderingsbestem
sene. I første utkast til fjerde direktiv, publisert av Kommisjonen i 1971, ha
generalklausulen sterke likhetstrekk med den gamle tyske «Generalnorm».

Britenes inntreden i EF i 1973 førte til flere endringer i fjerde direktiv. Brite
klarte å forhandle TFV-begrepet inn i direktivet. Om forhandlingene skriver Go
i Principles of Modern Company Law (1992 s. 454): «We even succeeded in 
ring the adoption of our basic principle that accounts must present a «true an
view» - notwithstanding that we were unable to explain precisely what that ex
sion meant».

Et nytt utkast i 1974 inneholdt derfor krav om å gi et TFV. Den nye bestem
sen ble imidlertid ledsaget av et krav om å følge bestemmelsene i direktivet. M
konflikt mellom de to kravene ble ikke omhandlet. Artikkel 2 i 1974-utkastet be
bare av det som tilsvarer nr. 1 til 3 i det endelige direktivet. Én fortolkning av d
er at en ved å følge de andre bestemmelsene i direktivet automatisk ville gi et
og at kravet om TFV bare gjaldt områder som ikke er regulert i direktivet. Det
fortsatt det tyske synet. Britene derimot mente at TFV er et overordnet mål,
gjør det nødvendig å overstyre andre bestemmelser i unntakstilfeller. I den en
1978-versjonen av direktivet ble TFV tatt inn som et overstyringsprinsipp ved
føyelse av nr. 4 og 5. Hoffman og Arden skriver i betenkningen fra 1983 om T
begrepet i en ny sammenheng med detaljerte regler, og hvordan kravet om 
TFV overstyrer detaljreglene (pkt. 3):

«In 1978 the concept of a true and fair view was adopted by the EEC C
cil in its Fourth Directive (...). The Directive combined the requirements
giving a true and fair view with extremely detailed provisions about 
form and contents of the accounts but the obligation to give a true and
view was declared to be overriding. Accounts must not comply with the
tailed requirements if this would prevent them from giving a true and 
view.»

Utviklingen over tid i direktivets generelle hovedkrav til årsregnskapet er et in
essant trekk. Artikkel 2 har gjennomgått betydelige forandringer fra å bygge på
«Generalnorm» i 1971-utkastet, via innføring av TFV sammen med krav om å 
direktivets bestemmelser i 1974-utkastet, og til TFV som overstyringsprinsipp 
endelige 1978-versjonen. I den samme perioden har den tyske oversettelsen a
blitt endret. I 1974-utkastet var den tyske versjonen: «einen getreuen Einb
Den endelige tyske versjonen ble endret til: «ein den tatsächlichen Verhältn
entsprechendes Bild».

Tysk implementering av TFV

Ved implementering i tysk lovgivning i 1985 ble det gjort en tilføyelse, slik at o
lyden er: «unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung e
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.» Bestemmelsen er tatt inn 
avsnitt i Handelsgesetzbuch (§ 264), som bare gjelder for aksjeselskaper og
selskaper med begrenset ansvar. Første avsnitt som gjelder for alle foretak, in
der i § 243 Aufstellungsgrundsatz den gamle «Generalnorm» fra Aktiengese
1965: «Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmä
Buchführung aufzustellen.» Denne bestemmelsen forkortes gjerne GoB. Aks
skaper og andre selskaper med begrenset ansvar skal i tillegg til å følge GoB
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gi «ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild». Tilføyelsen so
gjort ved implementeringen, har knyttet de to kravene sammen.

Forholdet mellom de to kravene har vært gjenstand for mye diskusjon: «In
chem Verhältnis dieser neue - dem angelsächsischen «true and fair view» en
hende - Grundsatz zu den GoB steht, ist bislang nicht eindeutig geklärt.» (B
og Mertin i Neues deutsches Bilanzrecht, 1986 s. 8). Dieter Ordelheide skrive
svarende i European Accounting Review (1993, 1 s. 84): «The relationship be
the two claims is a matter of dispute.»

I kommentaren til lovutkastet (Bundestags-Druchsache 10/317 s. 76) het
bl.a.:

«Trotz der anspruchsvolleren Formulierung ist davon auszugehen, das
für die Praxis, soweit § 149 AktG bisher im Einzelfall nicht zu grosszü
angewendet wurde, keine grundsätzlichen Änderungen ergeben. Di
vor allem deshalb anzunehmen, weil der Anwendungsbereich der Gen
klausul im Verhältnis zum geltenden Recht nicht verändert wird. (...). 
Generalklausul steht nicht in dem Sinne über der gesetzlichen Rege
dass sie es erlauben würde, den Inhalt und Umfang des Jahresabsch
in Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zu bestimmen.»

Tyskerne har i tråd med dette synet bare implementert artikkel 2 nr. 4, plikten
gi tilleggsopplysninger for å tilfredsstille kravet om å gi et TFV. Plikten til å gi 
leggsopplysninger er imidlertid begrenset til unntakstilfeller (besond
Umstände). Overstyringsprinsippet i artikkel 2 nr. 5, plikten til å fravike en bes
melse i unntakstilfeller når det anses nødvendig for å gi et TFV, er ikke imple
tert.

Karel van Hulle, leder av regnskapsseksjonen i Kommisjonen, skriver i E
pean Accounting Review (1993, 1 s. 102) at den tyske implementeringen er 
med direktivet:

«an interpretation of the true and fair view override which would limit
application to disclosure in the notes is not in conformity with the word
and the intention of the Directive. Disclosure is the first step. Derogati
by adapting the profit and loss and/or balance sheet figures, with disclo
in the notes, is the second and logical step of the true and fair view ov
de.»

Følgende konklusjoner kan dermed trekkes om den tyske implementeringe
TFV:
– Kravet om å gi «unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäs

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild» o
vet om å gi et «true and fair view» er forskjellige både med hensyn til sema
og regnskapsfaglig innhold.

– Ved tilføyelsen «unter Beachtung GoB» er det tyske kravet at regnskape
gi et bilde som tilsvarer de faktiske forhold, når en tar hensyn til de begren
ger som ligger i grunnleggende regnskapsprinsipper, inklusiv vurdering
glene i regnskapslovgivningen som bygger på disse.

– Det er «unter Beachtung GoB» å anvende vurderingsreglene i skattelovg
gen, slik at en skattemessig nedskrevet verdi gir «ein den tatsächlichen Ve
nissen entsprechendes Bild».

– Anvendelse av bestemmelsene i direktivet, som for tyskerne inkluder
anvende vurderingsreglene i skattelovgivningen, vil normalt automatisk 
tysk TFV.

– Hvis «besondere Unstände» fører til at regnskapet ikke gir et bilde som be
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vet ovenfor, skal det gis tilleggsopplysninger. Det er ikke overstyring av n
bestemmelse ved utarbeidelsen av balanse eller resultatregnskap.

– En fortolkning av det regnskapsfaglige innholdet tilsvarende den tyske
kunne redusere informasjonsverdien av norske regnskaper til nivået fø
store regnskapsreformen i 1983-84.

I "Nærmere om forholdet mellom konsernregnskap og selskapsregnskap" i avsnitt
2.4.9. drøftes spørsmålet om anvendelse av ulike vurderingsprinsipper i kon
regnskapet og selskapsregnskapet, noe direktivet tillater. Direktivet krever at
skrivning av eiendeler foretatt utelukkende av skattemessige grunner skal ute
konsernregnskapet. Sistnevnte bestemmelse er særlig aktuell for tyske sels
Det er imidlertid umulig at et sterkt omarbeidet selskapsregnskap som skal bi
å gi et TFV av konsernet, samtidig skal kunne tilfredsstille kravet om å gi et 
av selskapet før omarbeidelsen. Dette styrker ytterligere utvalgets oppfatnin
TFV-begrepet som å være uten regnskapsfaglig innhold.

Britisk implementering av TFV

Overstyringsprinsippet i artikkel 2 nr. 5 ble ved implementeringen i Companies
av 1985 presisert ved at det ble gjort tre tilføyelser. For det første er det sagt e
sitt at overstyringen gjelder enhver bestemmelse relatert til balansen eller res
regnskapet, og at bestemmelsen skal fravikes ved utarbeidelsen av disse. Den
siseringen synes overflødig. Det kan ikke være tvil om at overstyringen etter 
som bare gjelder i unntakstilfeller, innebærer regnskapsføring. Nr. 4 krever,
tidligere nevnt, tilleggsopplysninger når regnskapsføring i samsvar med be
melsene i direktivet, ikke gir et TFV.

Den andre tilføyelsen setter som vilkår for overstyringen at TFV ikke er gitt 
etter tilleggsopplysninger. Denne tilføyelsen er en understrekning av at overs
av en bestemmelse er en siste utvei når tilleggsopplysninger ikke er tilstrek
Kontaktkomitéen under Kommisjonen (jf. artikkel 52 i fjerde direktiv) har g
uttrykk for at det er slik overstyringen i direktivet skal forstås (1990).

Den tredje tilføyelsen er at overstyringen av en bestemmelse, som bare g
i unntakstilfeller, gjelder det enkelte foretak («in the case of any company»). 
taktkomitéen (1990) skal også ha vært av den oppfatning at overstyringen ska
en konkret vurdering for det enkelte selskap, og at overstyring ikke kan anven
forhold til alle selskaper eller en kategori av selskaper.

Til tross for de to sistnevnte presiseringene i Companies Act av 1985, ha
tiske standardsettere lagt til grunn et annet syn enn Kontaktkomitéen. Det er
britiske regnskapsstandarder som fraviker lovgivning og direktivbestemmelse
hvor begrunnelsen for fraviket er kravet om å gi et TFV.

I 1989 ble Companies Act endret ved at de to sistnevnte tilføyelsene ble st
Nobes skriver om lovendringen (s. 43): «The Companies Act 1989 amende
TFV section to move the law more towards the standard setters' view.»

På et arrangert møte med Regnskapslovutvalget 5. juni 1990 ga Brian Sm
Arthur Andersen i London følgende fremstilling av lovendringen for overstyrin
prinsippet:

«The duty of directors to prepare accounts giving a true and fair view
complying with the provisions of the Act is unchanged except that the
of the true and fair override has been modified as follows;

a) the previous reference to use of the override in the special
cumstances of the company has been dropped and the reference no
«special circumstances» only. This wording is understood to enable a
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s. 98)
TFV-
toral approach to be adopted (eg. all companies in a particular industry
be able to take advantage of the override on the basis of industry-
practice rather than having to take an individual approach).

b) in addition, the previous limit on the use of the override (give ad
tional information first) has been dropped. Although additional informat
must still be given when necessary this requirement is no longer linke
the use of the true and fair override. The general effect seems to be th
override has been considerably extended.»

David Alexander mener imidlertid at lovendringen er uten betydning, og skriv
en note til forannevnte artikkel i EAR (s. 76): «The changes are purely semant
have attracted little interest, or even notice, in the UK.» Alexander synes derm
støtte synet til de britiske standardsetterne uavhengig av lovendringen i 1989
skriver med adresse til Kontaktkomitéens synspunkter på overstyringsprinsipp
73):

«This suggestion, that the TFV override must be applied in relation to 
ven company and not in relation to all companies or a category of com
nies, seems obviously wrong as the Fourth Directive explicitly sta
(Article 2 sub-paragraph 5) that Member States may define the except
cases in question and lay down the relevant special rules.»

Alexanders poeng er at medlemslandopsjonen til å nærmere bestemme unn
fellene og vedta tilsvarende særregler, også innebærer at medlemslandene
regler om fravik som gjelder for alle.

Van Hulle gir rimeligvis sin tilslutning til Kontaktkomitéens synspunkter (f
1990) på overstyringsprinsippet, og skriver om medlemslandopsjonen (EAR 
s. 102): «The last sentence of Article 2 (5) can be used by Member States o
further restrict the possibility for companies to make use of the true and fair 
override, not to enlarge these possibilities by upgrading the override to no
practice.»

Nobes som henviser til Kontaktkomitéens konklusjoner, påpeker komit
manglende autoritet (s. 43): «However, the conclusions of the Contact Comm
have no direct authority (...).» Nobes gir i stedet sin tilslutning til Alexanders 
ståelse av medlemslandopsjonen og skriver: «This seems correct, despit
Hulle's (1993) suggestion that Article 2.5 was designed to restrict flexibility no
increase it.»

Dette bringer diskusjonen over til det fundamentale spørsmålet om overst
av bestemmelser for å gi et TFV bør gjelde for den enkelte regnskapsprodusen
for nasjonal regulering. I Storbritannia har det vært en utvikling i retning av reg
overstyring. Denne utviklingen må ses i sammenheng med at Accounting Stan
Committee startet utgivelse av regnskapsstandarder i 1970-årene og at AS
erstattet av Accounting Standards Board i 1990. ASB som er gitt rettslig sta
Companies Act, utgir Financial Reporting Standards, FRSs. Siden mange 
detaljerte bestemmelsene i fjerde direktiv representerer fremmedelementer fo
tisk regnskapsrapportering, har TFV-begrepet fått en ny rolle som overstyrings
sipp i forhold til disse bestemmelsene. Med utviklingen av regnskapsstandard
det naturlig å regulere overstyringen. Samtidig ble TFV-kravet sett som en åp
for å innføre generelle fravik i standardene. Det er den sistnevnte formen for 
lert overstyring som er kontroversiell, og som både Kontaktkomitéen og Van H
har uttalt seg mot. De britiske standardsetterne har i tillegg til juridiske betenkn
av Hoffman og Arden også støtte av Alexander og Nobes, begge fremtred
eksperter på internasjonal regnskapsrapportering. I en artikkel i EAR (1993, 1 
gjør også Alain Burlaud, fransk regnskapsprofessor, seg til talsmann for at 
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begrepet bør anvendes av standardsettere: «I will therefore conclude by sayin
the concept of the true and fair view is above all a guide for standard sett
Europe - and rarely one for business.»

Ordelheide gir (EAR 1993, 1 s. 87) sin tilslutning til Kontaktkomitéen: «th
is no possibility for a norm to be an exceptional case. Consequently an SSAP 
is incompatible with the valuation rules of Art. 32, 34-42 (e.g. SSAP 19) canno
justified with reference to Art. 2 (5) of the Fourth Directive.» For tyskerne er
britiske TFV-begrepet et fremmedelement, som ved implementeringen er blitt
betydning. I stedet fremstiller Ordelheide det tyske kravet om å gi «unter Beach
der Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
entsprechendes Bild» som et europeisk TFV (s. 83):

«With the implementation of Art. 2 of the Fourth Directive the national 
counting standards have to comply with the now European true and
view principle with its content essentially characterized by continental 
ropean valuation standards. It might well be that by this Great Britain 
back its «Trojan Horse», but now filled with a legalistic system instead 
professional one, with the addition of being characterized by the more
dent accounting of the Continent.»

Hoffman og Arden skriver at siden TFV-begrepet er blitt en del av fjerde dire
(pkt. 17) «it must (...) be construed in accordance with any decision of the Euro
Court on the meaning of Article 2.3 of the Directive. In practice we do not think
this is likely to affect the evolution of the concept in England. Just as the con
may have a different content at different times, so it may have a different cont
different countries.»

Hoffman og Arden må for øvrig ha hatt generelle fravik i tankene når de sk
at (pkt. 16):

«(...) the provisions of the Schedule are static whereas the concept of 
and fair view is dynamic. If the latter is overriding, it is not impossible t
the effect in time will be to render obsolete some of the provisions of
Schedule. But we think that this is what must have been intended w
overriding force was given to a concept with a changing content.»

I en upublisert artikkel fra 1994 (The True and Fair View Concept - toward
International Perspective) fastholder Alexander støtten til de britiske standar
erne og konkluderer med at «use by regulating agencies of the TFV override t
tify regulations consistently altering accounting treatment, in defined circums
ces, from a more general or legally-established norm, is consistent with EC D
tives and has the potential to improve the information content of financial repo

Implementering av TFV i andre land

Den britiske og den tyske forståelsen av TFV-begrepet representerer de to
punktene. Det offisielle synet i Kommisjonen synes å være at både det britiske
og det tyske er i strid med fjerde direktiv. Det er derfor behov for å se nærme
hvordan andre land har oversatt TFV-begrepet i direktivteksten og implemente
i nasjonal lovgivning. Det faller utenfor både tidsramme og språkkunnskap
utrede alle medlemslandenes tilpasning. Det er naturlig å konsentrere seg o
danske implementeringen og det svenske forslaget. Begrunnelsen skulle være
bar. Begge de to landene har tidligere anvendt det nordiske GRS-begrepet.

I den norske oversettelsen av direktivene er «a true and fair view» blitt 
pålitelig bilde. Dette svarer til den danske oversettelsen. Flere av medlemsla
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har tilsvarende oversettelser: een getrouw beeld (Nederland), une image 
(Frankrike), una imagen fiel (Spania), un quadro fedele (Italia). For en transla
den norske oversettelsen ikke unaturlig. Flere av medlemslandene har imid
endret ordlyden ved implementeringen. I mange tilfeller er det gjort vesentlige
ringer og tilføyelser. Utvalget vil kort nevne den franske og spanske implem
ringen. Ved den franske implementeringen er kravet om å gi «une image fid
kombinert med krav i tidligere fransk selskapslovgivning om at årsregnskape
være «réguliers et sincères».

Noen fortolker dette til å bety at de to sistnevnte kravene impliserer «une im
fidèle». Lionel Collins skriver i Praktisk Økonomi 1993 (nr. 1 s. 129): «In Fran
(...), the accounting law of 1983 bringing in the Fourth Directive required acco
to be «sincère» (true) and «régulier» (respect the laid down rules) and woul
reby give an «image fidèle» (a faithful presentation).»

Alexander derimot skriver i forannevnte artikkel i EAR om forhold mellom k
vene (s. 66): «(...) the precise relationship of TFV with these other requireme
of crucial importance. (...). It is clear to us that this represents a list of three se
requirements (...).» Burlaud skriver også i forannevnte artikkel i EAR (s. 96) at
vet om å gi et TFV ikke automatisk er sikret ved at de to andre kravene er tilf
stilt: «(...) if there are three conditions, it must be that satisfying two of them 
not, ipso facto, ensure that the third is also fulfilled. This is in effect an innova
for the Code de Commerce, (...). The change is substantial.»

Ved den spanske implementeringen er det gjort tilføyelsen: «de conform
con las disposiciones legales». Det spanske kravet om «la imagen fiel», hvor
brukt bestemt artikkel ved implementeringen, er dermed knyttet til bestemme
i lovgivningen. Nobes kommenterer den spanske implementeringen (s. 44): 
makes it even clearer in Spain than in France that, although the TFV seems t
affected specific rules, this does not imply that individual companies and aud
have much freedom to apply it.»

I den danske årsregnskabsloven av 1981 er ordlyden endret til «et retvi
billede». Ordvalget er begrunnet i merknadene til lovforslaget:

«Den store betydning, som direktivet og lovforslaget tillegger det gene
krav, gjør det viktigt at vælge en dansk gengivelse af «a true and fair vi
som så klart og træffende som muligt giver udtryk for de tanker, der lig
bag direktivets generalklausul. Disse tanker går ud på, at de enkelte 
oplysninger skal være korrekte, og at det samlede regnskab bør give læ
et riktigt helhedsindtryk af selskabets stilling. Som et mere dækkende
tryk for denne hensigt er i overensstemmelse med panelet udtrykket «
sende billede» anvendt i lovforslaget i stedet for den danske direktivte
«pålideligt bilde».»

Den danske endringen kan synes merkelig i forhold til britenes substitusjon av
rect» med «fair» i 1947, som hadde en faglig begrunnelse motsatt av den d
Bernhard Gomard kommenterer den danske oversettelsen og implementering
artikkel i Jubilæumsskrift for KPMG C. Jespersen (1994, s. 13-14): «Ordet på
ligt svarer vel til «true», men ordet opfanger ikke meningen med «fair». De
hensigten medvalget af udtrykket et retvisende billede i ÅRL at ramme den ret-
ningslinie, som er indeholdt i den engelske tekst. Upræcise ord må gengive
andre upræcise ord.»

Som en kuriositet vil utvalget bemerke at i en senere dansk oversettel
syvende direktiv er igjen brukt uttrykket «et påliteligt billede». Implementerin
er imidlertid gjennomført ved at ordet «konsernregnskab» er føyet til i § 4, sl
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regnskapet.

I to svenske utredninger om tilpasning til EU-direktivene av henholdsvis G
Kedner (1989) og Per Thorell (1992) er brukt utrykket «en rättvisande bild», 
tilsvarer den danske implementeringen. De to svenske utrederne går imidlertid
sin vei i hovedspørsmålet om eventuell overgang fra GRS til TFV. Mens Ke
foreslår at den nye årsredovisningslagen skal henvise til god redovisningssed
ver Thorell (s. 10-11) at «Kravet på rättvisande bild i punkt 3 saknar motsvar
i svensk rätt» og at «Artikel 2 är tvingande». Thorell skriver videre: «Bestäm
serna i artikel 2 påkallar således att en uttrycklig regel av detta slag införs i de
årsredovisningslagen.»

Thorells standpunkt kan virke overraskende, særlig når en tar i betraktni
utredningsmandatet var å foreslå miniimplementering av EU-direktivene i sv
rett. Standpunktet kan være avhengig av den svenske oversettelsen og de
skapsfaglige innholdet som Thorell kan ha lagt i denne.

Thorell har senere i en bearbeidet utgave av utredningen, publisert som
mentarbok til EU's regnskapsrett (1993), gitt uttrykk for et mer nyansert sy
TFV-begrepet (s. 31-32): «Det är uppenbart att man i Danmark ansett att de
ligger endast en marginell skillnad mellan kravet på iakttagande av god red
ningssed, som för övrigt är en samnordisk term, och kravet på rättvisande
Termarna skulle kunna användas parallelt. Närmast av redaktionella skäl - i sy
inte skapa förvirring - har man valt att endast använda termen rättvisande bild

Om overstyring etter artikkel 2 nr. 4 og 5, skriver Thorell (s. 34-35): «Även
bestämmelserna i punkt 4 och 5 således saknar uttrycklig motsvarighet i sven
finns samma synsätt i vart fall delvis lagfäst i BFL. Direktivet får dock anses 
tydligare i det avseendet att principen uttrycks så klart.»

Den svenske «statliga redovisningskommittén» har foreslått å impleme
kravet om «rättvisande bild». Lundvall og Nyström skriver i Balans 6-7/95 at 
slaget innebar at kravet «var överordnad såväl praxis och rekommendatione
själva lagen. Kommittén valde då att enligt förebild från Danmark avstå frå
använda begreppet «god redovisningssed». Skälet var att man där ansåg de
pigt att i samma lag ha två i princip sidoordnade begrepp med risk för att det s
kunna skapa osäkerhet om begreppens innebörd.» I «lagrådsremissen» er b
«god redovisningssed» tatt inn i den nye «årsredovisningslagen». Kravet om
visande bild» overstyrer GRS men ikke loven.

TFV versus «fair presentation»

Det britiske TFV-begrepet kan i utgangspunktet synes å ha likhetstrekk me
amerikanske uttrykket «fair presentation», som brukes i revisjonsberetningen
amerikanske revisoruttalelsen er om regnskapsoppstillingene «present fairly
ling og resultat «in conformity with generally accepted accounting princip
(GAAP)». Etter ny norm for revisjonsberetning i Norge skal revisor uttale seg
årsoppgjøret gir et forsvarlig uttrykk for stilling og resultat i overensstemmelse 
god regnskapsskikk (GRS). I "Nærmere om årsregnskapsbegrepet" i avsnitt 2.3.3.
foran er det pekt på likheten mellom «present fairly — in conformity with GAA
og «gi et forsvarlig uttrykk for — i samsvar med GRS». Det ble også pekt på
nære sammenhengen mellom generelle krav til utarbeidelsen av regnskap o
sors uttalelse i revisjonsberetningen. Hvis det er et generelt krav om at årsreg
pet skal gi et TFV eller utarbeides i samsvar med GRS, bør revisjonsberetn
inneholde en uttalelse om at årsregnskapet tilfredsstiller dette generelle krav
sammenligning av TFV og «fair presentation» kan bidra til å avklare det regns
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faglige innholdet av TFV, eller eventuelt skape ytterligere usikkerhet om innho
Dette bør i neste omgang få konsekvenser for utformingen av revisors uttalelse
norske revisjonsberetningen.

IASC bidrar til å skape inntrykk av at TFV og «fair presentation» er alterna
uttrykk for det samme begrep, ved å ha følgende underavsnitt i sitt «Framew
(pkt. 46):

«Financial statements are frequently described as showing a true an
view of, or as presenting fairly, the financial position, performance 
changes in financial position of an enterprise. Although this framew
does not deal directly with such concepts, the application of the princ
qualitative characteristics and of appropriate accounting standards nor
results in financial statements that convey what is generally understo
a true and fair view of, or as presenting fairly such information.»

IASC synes ikke å legge vekt på at «present fairly» er knyttet sammen med «in
formity with GAAP». Det er «GAAP» som bestemmer det regnskapsfaglige inn
det. Selve sammenknytningen kan ha likhetstrekk med den tyske implementer
av TFV, hvor «ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild» er k
sammen med «unter Beachtung der GoB». Amerikanske «GAAP» og tyske «
har imidlertid helt forskjellig regnskapsfaglig innhold.

Stephen A. Zeff skriver om forskjellen mellom TFV og «fair presentation» 
artikkel i European Accounting Review (1993, 2 s. 403-404):

«In this writer's opinion, «give a true and fair view», as it is used in the
gislation of EC countries, is not the equivalent of «present fairly» in 
United States. In the European setting, «true and fair view» is used 
«override», which means that it is intended to be the governing criterio
which financial statements are to be judged. In the United States, how
the governing criterion is conformity with GAAP. «Present fairly» is de
ned by reference to conformity with GAAP, and there is no authoritativ
terature in the United State in which «present fairly» is explained
defined. Conformity with GAAP implies fair presentation. In the Unit
States, therefore, «present fairly» is not in itself the governing criterion
which financial statements are judged by the organized accounting pro
ion and by the Securities and Exchange Commission (SEC).»

Zeff føyer også til: «One can almost argue that, in the US professional accou
literature, «[present] fairly» is superfluous.» Zeff opplyser i en note at US Aud
Standards Board i 1980 foreslo at ordet «fairly» skulle sløyfes i revisjonsbere
gen, men at forslaget ble trukket tilbake på grunn av negative reaksjoner.

Utvalget vil bemerke at den nye normen for revisjonsberetningen med rev
uttalelse om «forsvarlig uttrykk i samsvar med GRS» er uheldig. Tilføyelsen «
svarlig uttrykk» er åpenbart hentet fra den amerikanske revisoruttalelsen. Den
ut av en amerikansk sammenheng, hvor den neppe har noen selvstendig bet
og satt inn i en norsk sammenheng hvor den i hvert fall ikke gir noen regnskap
sig mening.

Ellers kan det nevnes at i Australia, som importerte TFV fra Storbritannia,
TFV ikke overstyre lov eller standarder (jf. Nobes s. 36). Warren McGregor, d
tør for Australian Accounting Research Foundation, har karakterisert TFV so
regnskaps-anakronisme, og har foreslått endring i lovgivningen for å erstatte
med et krav om å «present fairly» stilling og resultat «in accordance with S
ments of Accounting Concepts and Accounting Standards» (jf. Zeff s. 404).

Det kan også bemerkes at IASC ikke gjør noe forsøk på å relatere TFV 
kvalitative kravene i det konseptuelle rammeverket. I Danmark har Hasselag
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Runge Johansen i siste utgave av sin anerkjente kommentarbok (1992) for
kombinere den danske varianten av TFV, «et retvisende billede», med IASC's
septuelle rammeverk. Forsøket er blitt kritisert av Jens Elling i Revisjon og R
skabsvæsen nr. 2 1993.

En samling av nasjonale TFV-begreper

Analysen av ulike lands implementering av TFV viser at det ikke finnes noe e
peisk TFV-begrep, men en samling av nasjonale TFV-begreper. De ulike nasj
variantene finnes på hele skalaen mellom de to ytterpunktene, den britiske o
tyske implementeringen. Det eneste som er felles er at ingen har klart å de
begrepet. I tillegg til at ordlyden er forskjellig, er det gjort tilføyelser som kny
TFV-begrepet til andre krav eller til bestemmelser i lovgivningen. Siden TFV e
dynamisk begrep knyttet til utvikling i praksis og ikke et uavhengig kvalitetsk
er det regnskapsfaglige innholdet bestemt av praksis i det enkelte land. P
påvirkes av forholdet mellom regnskap og skatt. Anvendelse av ulike regns
prinsipper i konsernregnskapet og selskapsregnskapet kan føre til et helt anne
skapsfaglig innhold av TFV på konsernnivå. Hva angår overstyringen, variere
fra generelle fravik i britiske regnskapsstandarder til manglende implementerin
bestemmelsen om overstyring ved utarbeidelsen av balanse og resultatregn
Tyskland. Ingen land har benyttet medlemslandopsjonen til å nærmere best
unntakstilfellene i lovgivningen.

Bortsett fra Ordelheides syn om et europeisk TFV, som er omtalt foran, e
liten støtte i regnskapslitteraturen for at det skulle finnes et slikt felles europ
TFV-begrep. Burlauds sammenligning (s. 96) av den tyske, britiske og franske
sjonen viser at «[they] are not equivalent to each other and that there are the
several versions of the Fourth Directive. (...) but I would go further and say
there are several Fourth Directives». Hasselager og Runge Johansen (1992 
307) sammenligner de tyske, franske, britiske og hollandske implementeringe
TFV: «Det gælder hele vejen, at klausulen er overført i traditionelle nationale 
mer på samme måde som i den tyske lov.»

I forlengelsen av synet om et europeisk TFV antyder Ordelheide (1993 s. 8
i tilfelle konflikt, kan det endelige innholdet av TFV bare bestemmes av EU-d
stolen. Nobes kommentar til Ordelheide (ABR s. 42) er at: «One can certainly 
with Ordelheide that the UK meaning may not be legally relevant elsewh
However, given that what is signified by TFV is related to practice (i.e. to wha
readers of accounts expect to see), and given that practice is clearly different 
ferent EC countries, it is hard to see that a Court could arrive at the view that
meant the same thing in each EC country.»

Hoffman og Arden uttrykker også en mening om hvilken begrenset rolle 
domstolen eventuelt kan ha i å bestemme innholdet av TFV (pkt. 17):

«Although the European Court may seek to achieve uniformity by lay
down minimum standards for the accounts of all EEC countries, it seem
us that they are unlikely to disapprove of higher standards being require
the professional bodies of individual states and in consequence, higher
criteria for what is a true and fair veiw being adopted in the national co
of some member states.»

På grunnlag av at det foreligger en samling av nasjonale TFV-begreper og at 
pene er knyttet til utvikling i praksis, er det etter utvalgets oppfatning en frihet
implementere en norsk variant av TFV-begrepet både med hensyn til ordly
regnskapsfaglig innhold. Hva angår det regnskapsfaglige innholdet, har utv
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foran konkludert med at substansen i det opprinnelige britiske TFV-begrepe
sterke likhetstrekk med GRS-begrepet, selv om det i utgangspunktet er forskj
form. Ved den britiske implementeringen av direktivene er forskjellen blitt e
mindre. Regnskapsfaglig er direktivene ikke til hinder for at GRS-begrepet
beholdes. Hva angår ordlyden, ser utvalget ingen faglige grunner til å være m
en felles nordisk tilpasning i form av «et rettvisende bilde». Det foreligger ua
ingen nordisk rettsenhet på regnskapsrettens område. Utvalget vil anbefale at
implementerer kravet om at årsregnskapet skal gi et TFV ved å beholde krav
utarbeidelse i samsvar med GRS.

Regulert overstyring

Artikkel 2 nr. 5 inneholder som nevnt i siste punktum en medlemslandopsjon
nærmere bestemme unntaktstilfellene og vedta tilsvarende særregler. Ingen a
lemslandene har benyttet opsjonen til å gi lovbestemmelser, men flere lan
regnskapsstandarder som fraviker direktivbestemmelsene.

Etter utvalgets syn lar direktivbestemmelsen seg tolke slik at adgangen
bestemme unntakstilfeller retter seg mot medlemslandene. En slik tolkning
støtte i ordlyden i artikkelen: ikke bare kan man «bestemme unntakstilfellene»
man kan også «vedta tilsvarende særregler». Dette må forstås slik at medle
dene både kan fastsette i hvilke tilfeller det skal gjøres unntak fra konkrete dire
bestemmelser, og hvilke regnskapsmessige løsninger som i såfall skal leg
grunn. En lojal oppfyllelse av direktivet forutsetter imidlertid at det er snakk 
unntakstilfeller. Det kan derfor ikke fastsettes f.eks. at anskaffelseskost ge
skal være noe annet enn det som følger av direktivet. Det må også være klart 
uttrykket «unntakstilfelle» ha noen realitet, må medlemslandene begrense ant
feller hvor man gjør bruk av denne muligheten.

Etter utvalget syn er det et klart behov for å overstyre, dvs. fravike, enke
stemmelser i direktivet. Utvalget vil derfor foreslå at det gis regler om fravik s
gjelder generelt. Overstyringen reguleres av disse bestemmelsene, slik a
enkelte regnskapsprodusent ikke kan overstyre andre bestemmelser. Lovt
gjennomføring er at kravet om å gi et TFV implementeres ved en bestemmels
at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk. Oversty
etter artikkel 2 nr. 5 implementeres ikke som egen bestemmelse, men tas in
enkeltbestemmelser som skal fravikes når det er forenlig med GRS.

Ifølge nåværende norsk regnskapslovgivning innebærer GRS samsvar
bestemmelsene i lovgivningen. Enkelte lovbestemmelser gir adgang til at be
melsene kan fravikes når det er forenlig med god regnskapsskikk. Et viktig ek
pel er vurderingsreglene for omløpsmidler. Bestemmelsen definerer virkelig v
men forholdene kan tilsi en annen verdi i samsvar med god regnskapsskikk.
er et eksempel på regulert overstyring i regnskapslovgivningen. Det er også 
merke seg at overstyringen gjelder generelt, f.eks. i forbindelse med sikringsv
ring (jf. "Periodisering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7.). Det vil såle-
des være i tråd med norsk tradisjon å implementere medlemslandopsjonen i a
2 nr. 5 til å regulere overstyringen.

Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 4 er inkludert i nåværende hovedbestemmel
årsberetningen, nemlig kravet om å gi opplysninger om forhold som er viktig
å bedømme stilling og resultat av virksomheten, og som ikke fremgår av res
regnskap eller balanse. I tråd med utvalgets forslag i "Nærmere om årsregnskaps
begrepet" i avsnitt 2.3.3. om å innføre et klarere skille mellom årsregnskap og
beretning vil hovedbestemmelsen om årsberetningens innhold måtte endres 
rende. Samtidig bør den tidligere hovedbestemmelsen om årsberetningens in
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tas inn som ny hovedbestemmelse for noteopplysningene. Innholdet i artikke
4 vil være inkludert i en slik bestemmelse, og egen bestemmelse er overflødi

Kravet om å gi et TFV har også en annen dimensjon. Det kan fortolkes so
instruks til nasjonal lovgiver ved implementeringen av direktivbestemmels
Spørsmålet om implementering av de mange medlemslandopsjonene som dir
inneholder, bør vurderes i forhold til kravet om å gi et TFV. Når det gjelder val
het i direktivbestemmelsene, er det usikkert om nasjonal lovgivning er bunde
ha den samme valgfriheten. Det er et faktum at valgfrihet i lovgivning er elimi
ved regnskapsstandarder i flere land. Dette kan betraktes som regulert overs
ved regnskapsstandarder. I så fall kan valgfrihet elimineres tilsvarende ved re
overstyring av nasjonal lovgiver. Synspunktet om at TFV-begrepet først og fr
er for standardsettere og ikke for selskaper, er like anvendbart for lovgivere. U
get synes også det er ryddigere å overstyre direktivbestemmelser ved lovg
enn å overstyre ved regnskapsstandarder.

Utvalget vil i flere tilfeller foreslå eliminert valgmuligheter i direktivbestem
melsene. Begrunnelsen er at disse alternativene ikke gir et TFV etter norsk 
stokk. Dessuten ønsker utvalget å redusere valgfrihet generelt. Utvalget vil
foreslå implementert prinsipper og metoder som tilfredsstiller de ønskede kva
krav til regnskapsinformasjon. Som forklart i avsnitt 1.3.2. kan det være tvil
hvordan direktivets adgangsbestemmelser skal forstås. En innskrenkning av
frihet er derfor noe annet enn regulert overstyring.

På tilsvarende måte kan nasjonale lovgivere vedta lovregler som overstyre
holdet av direktivbestemmelsene. Utvalgets vil foreslå unntak fra de generelle
deringsreglene som overstyrer vurderingsreglene i direktivet. Det gjelder pa
anvendelse av markedsverdiprinsippet for markedsbaserte finansielle omløps
og dagskursprinsippet for utenlandsk valuta. Forslagene innebærer imidlertid
andre regnskapsmessige løsninger enn det som allerede finnes eller er for
regnskapsstandarder i flere EU-land.

TFV og konsernregnskapsplikt m.v.

Artikkel 16 nr. 3 i syvende direktiv krever at konsernregnskapet skal gi et T
Overstyring etter artikkel 16 nr. 5 gjelder bare artiklene 17 til 35, utarbeidels
konsernregnskap, og artikkel 39, overgangsvirkning ved utarbeidelse av kon
regnskap etter direktivet. Når det gjelder plikten til å utarbeide konsernregn
har syvende direktiv tre bestemmelser om utelatelse av selskap fra konsolid
med henvisning til kravet om å gi et TFV. Etter artikkel 13 nr. 1 kan et datterse
utelates fra konsolidering når det er uvesentlig for at konsernregnskapet ska
TFV for de konsoliderte selskapene. Artikkel 14 har en bestemmelse om plik
utelate datterselskap med forskjellig virksomhet. Datterselskap med så forsk
virksomhet at konsolidering av denne vil føre til at konsernregnskapet ikke g
TFV av stilling og resultat for konsernselskapene, skal utelates. Investeringen
i stedet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Etter artikkel 15 er det me
landopsjon til å tillate utelatelse av morselskap med formål å gi et TFV. Opsj
gjelder bare en spesiell type holdingselskap.

Både artikkel 59 i fjerde direktiv og artikkel 33 i syvende direktiv om egen
pitalmetoden har i nr. 9 en bestemmelse om at artikkelen ikke trenger anvend
kapitalinteresser som er uvesentlige i forhold til formålet å gi et TFV. Bestem
sen må sees i sammenheng med bestemmelsen i artikkel 13 nr. 1 i syvende d
om utelatelse av uvesentlig selskap fra konsernregnskapet i forhold til det sa
formålet. Artikkel 32 i syvende direktiv om bruttometoden for regnskapsføring
deltakelse i felles kontrollert virksomhet, har i nr. 2 en bestemmelse om at 
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annet artiklene 13 til 15 om utelatelse av selskap fra konsernregnskap med h
ning til kravet om å gi et TFV, skal anvendes tilsvarende så langt de passer fo
tometoden.

Spørsmålet om konsolideringsutelatelse av datterselskap, eventuelt også
selskap, i forhold til kravet om å gi et TFV, vil bli drøftet i "Konsolideringsutelat-
else" i avsnitt 3.7.4.. Tilsvarende spørsmål om anvendelse av egenkapitalme
og bruttometoden vil bli drøftet i "Egenkapitalmetoden for vurdering av investerin
i tilknyttet selskap og datterselskap" i avsnitt 4.5.3. og 4.5.4. Utvalget foreslår
"Konsolideringsutelatelse" i avsnitt 3.7.4. at medlemslandopsjonen i artikkel 
ikke blir implementert, at bestemmelsen om forskjellig virksomhet i artikkel
unnlates implementert ved regulert overstyring, og at det bør være adgang til
late uvesentlig datterselskap fra konsernregnskapet i samsvar med god regn
skikk. Tilsvarende gjelder for anvendelse av egenkapitalmetoden og bruttom
den.

Utvalget vil ikke foreslå noen bestemmelser om konsernregnskapsplikt 
henviser til formålet å gi et TFV for konsernselskapene. Det samme gjelder v
ringsreglene om anvendelse av egenkapitalmetoden og bruttometoden.

TFV og uvesentlighet

Enkelte andre bestemmelser i fjerde og syvende direktiv har også lempingsreg
grunn av uvesentlighet i forhold til formålet å gi et TFV. En av bestemmelsen
noteopplysninger i fjerde direktiv artikkel 43 nr. 1 (2) gir adgang til å utelate o
lysningen hvis den er uvesentlig i forhold til formålet å gi et TFV.

Artikkel 4 i fjerde direktiv som omhandler fravik fra oppstillingsplan for res
tatregnskap og balanse, har i nr. 3 en bestemmelse om at poster med araberta
kan slås sammen hvis de er av uvesentlig størrelse i forhold til formålet å gi et

Artikkel 26 i syvende direktiv om eliminering av transaksjoner mellom ko
sernselskapene, har i nr. 2 en medlemslandopsjon til å tillate at bestemmelse
1 fravikes under bestemte vilkår. Etter nr. 3 skal fravik være tillatt når beløpe
uvesentlig i forhold til formålet å gi et TFV.

Artikkel 29 i syvende direktiv som regulerer forholdet mellom konsernre
skap og selskapsregnskap, har i nr. 3 en bestemmelse som gjelder for andre
liderte selskaper enn morselskapet. For eiendeler og gjeld som er vurdert ette
prinsipper enn de som anvendes i konsernet, skal det foretas ny vurdering me
dre virkningen av omvurderingen er uvesentlig i forhold til formålet å gi et TFV

De fire ovennevnte bestemmelsene vil bli drøftet nærmere under henho
noteopplysninger (kapittel 8), oppstillingsplaner (kapittel 7), konsernregns
("Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper" i avsnitt 6.3.1.) og grunnleggend
regnskapsprinsipper ("Nærmere om forholdet mellom konsernregnskap og 
skapsregnskap" i avsnitt 2.4.9.). Utvalget mener at regelfravik på grunn av uves
lighet er en del av god regnskapsskikk, og at det er overflødig med egne lem
regler for den type fravik.

2.3.5 Alminnelige prinsipper for vurdering
Vurderingsreglene i fjerde direktivs del 7 innledes i artikkel 31 med en opplis
av alminnelige prinsipper som skal følges ved vurderingen. Artikkel 31 har fåt
gende norske oversettelse:



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 57

ført i 

 
t 

p-
 for-
da-

aps-

tt inn-

ttes 

regå-

i-
ivelse 
ulta-

kelte

es
and-

terli-
n av
dlet i

g med
enne
estem-
ende
fika-
melse.
kaps-
er"

ende
lsen
lene i

å en
rings-
«1. Medlemsstatene skal sørge for at verdsettingen av postene opp
årsregnskapet gjøres i samsvar med følgende alminnelige prinsipper: 
a) selskapet antas å fortsette sin virksomhet, 
b) verdsettingsmetodene kan ikke endres fra et regnskapsår til et annet,
c) verdsetting skal foretas i henhold til forsiktighetsprinsippet, og spesiel

aa) kan bare overskudd fastsatt på balansedagen tas med, 
bb) skal det tas hensyn til alle forventede forpliktelser og mulige tap op

stått i løpet av regnskapsåret eller i et tidligere regnskapsår, selv om
pliktelsene eller tapene først blir kjent i tidsrommet mellom balanse
gen og tidspunkt da balansen settes opp, 

cc) skal det tas hensyn til alle avskrivninger, enten resultatet for regnsk
året blir underskudd eller overskudd, 

d) det skal tas hensyn til inntekter og kostnader for regnskapsåret uanse
betalings- eller utbetalingstidspunkt for inntektene eller kostnadene, 

e) de enkelte komponenter av postene for aktiva og passiva skal verdse
særskilt,

f) åpningsbalansen for hvert regnskapsår skal tilsvare balansen for det fo
ende regnskapsår.

2.Fravik fra disse alminnelige prinsipper skal være tillatt i unntakstilfeller. Frav
kene skal angis i notene til årsregnskapet og behørig begrunnes, med ang
av deres innvirkning på aktiva og passiva, den økonomiske stilling og res
tet.»

Artikkelen inneholder følgende grunnleggende regnskapsprinsipper i de en
bokstavene:
a) Fortsatt drift forutsetningen
b) Konsistensprinsippet
c) Forsiktighetsprinsippet
d) Periodiseringsprinsippet
e) Individuell vurdering av eiendeler og gjeld
f) Kongruensprinsippet

Som påpekt i oversikten i "Oversikt" i avsnitt 2.3.1. foran, må disse prinsippene s
i sammenheng med andre artikler i direktivene som direkte eller indirekte omh
ler grunnleggende regnskapsprinsipper.

Bestemmelsen om fortsatt drift forutsetningen i bokstav a trenger ingen yt
gere kommentar til selve formuleringen. Fortsatt drift vil bli tatt med i samlinge
grunnleggende regnskapsprinsipper som utvalget vil foreslå, og vil bli omhan
"Fortsatt drift forutsetningen" i avsnitt 2.4.7..

Bestemmelsen om konsistensprinsippet i bokstav b må ses i sammenhen
fraviksbestemmelsen i nr. 2 i samme artikkel, og vil bli drøftet sammen med d
nedenfor. Konsistensprinsippet i bokstav b må også ses i sammenheng med b
melsen om konsistens for regnskapsoppstillingene i artikkel 3. Et grunnlegg
konsistensprinsipp slik utvalget vil foreslå, vil omfatte både vurdering og spesi
sjon, og det er unødvendig å implementere artikkel 3 direkte i en egen bestem
Konsistensprinsippet vil bli drøftet i sammenheng med anvendelse av regns
prinsipper og metoder generelt i "Anvendelse av regnskapsprinsipper og metod
i avsnitt 2.4.8..

Konsistensprinsippet i bokstav b gjelder også for konsernregnskapet. Syv
direktiv omhandler konsistensprinsippet indirekte i artikkel 29 nr. 1. Bestemme
om at vurdering i konsernregnskapet skal være i samsvar med vurderingsreg
fjerde direktiv, inkluderer konsistensprinsippet i bokstav b. Direktivet har ogs
direkte bestemmelse i artikkel 25 om konsistens i anvendelsen av konsolide
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prinsipper. Artikkel 25 vil være inkludert i det grunnleggende konsistensprinsi
i utvalgets forslag, og trenger ikke implementeres som egen bestemmelse. A
delse av konsistensprinsippet i konsernregnskapet er drøftet i "Nærmere om forhol-
det mellom konsernregnskap og selskapsregnskap" i avsnitt 2.4.9..

Kongruensprinsippet i bokstav f må i likhet med konsistensprinsippet ses i 
menheng med forståelsen av fraviksbestemmelsen. Det kan nemlig være øns
holde visse poster utenom periodens resultat for at resultat og resultatutvikling
tid skal ha større informasjonsverdi som grunnlag for vurdering av inntjeningse
Dette synet er også kommet til uttrykk i artikkel 4 nr. 4, som inneholder medle
landsopsjon til å kreve sammenlignbare sammenligningstall. Kongruensprins
vil inngå i samlingen av grunnleggende regnskapsprinsipper, og vil bli nær
omhandlet i "Kongruensprinsippet" i avsnitt 2.4.6..

For de tre gjenværende prinsippene; forsiktighetsprinsippet i bokstav c, p
diseringsprinsippet i bokstav d og prinsippet om individuell vurdering i boksta
reiser selve formuleringene en rekke vanskelige fortolkningsspørsmål. Det er d
nødvendig med en nærmere drøftelse for å fastlegge innholdet i direktivet. 
førstnevnte bokstavene om forsiktighet og periodisering overlapper delvis hv
dre, og vil bli drøftet under ett sammen med andre bestemmelser i direktive
gjelder periodisering og forsiktighet.

Etter artikkel 31 nr. 2 skal fravik fra prinsippene være tillatt i unntakstilfel
Fravik skal opplyses om i notene og begrunnes, og virkningen av fravik på st
og resultat skal oppgis. Prinsippfravik er i likhet med overstyring av direktivbes
melsene for å gi et TFV, begrenset til unntakstilfeller. På samme måte so
overstyringsprinsippet kan det argumenteres for at prinsippfravik bare gjelde
det enkelte foretak og ikke gjelder generelt. I den svenske utredningen a
Thorell er bestemmelsen om prinsippfravik gitt en slik fortolkning: «Undanta
torde avse enskilda företag. Ett medlemsland kan i princip inte införa gene
regler som avviker från artikel 31.»

Fortolkningen kan ikke være riktig av flere grunner. For det første både ka
skal konsistensprinsippet fravikes. Endring av regnskapsprinsipp skjer ved en
i regnskapslovgivningen, som følge av en regnskapsstandard eller ved endr
god regnskapsskikk, eller ved at et selskap skifter prinsipp for å oppnå bedre 
disering (jf. "Anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder" i avsnitt 2.4.8.). Tys-
kerne har tatt hensyn til dette i implementeringen av bestemmelsen om konsi
prinsippet («der Stetigkeitsgrundsatz») ved å bruke verbet «sollen» i sted
«müssen» i § 252 Abs. 1 Nr. 6: «Die auf den vorhergehenden Jahresabschlus
wandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.» Det er også van
regler om fravik både i lovgivning og regnskapsstandarder. Danskene som
implementert artikkel 31 i direktivet ved § 26 i årsregnskabsloven, har i 1991 f
til § 26 a om fravik fra konsistensprinsippet.

For det annet er det eksempler på generelle unntaksbestemmelser i fle
medlemslandenes lovgivning. Den danske årsregnskabsloven inneholde
bestemmelse i § 48 som tillater, i likhet med den norske unntaksregelen for v
ring av omløpsmidler, at andel av forventet fortjeneste tillegges varer ved lan
tige tilvirkningskontrakter. Denne bestemmelsen er ifølge kommentarutgave
Hasselager og Runge Johansen (1992 s. 566) en lovfestet unntaksregel til for
hetsprinsippet i § 26, som er den danske implementeringen av artikkel 31 n
Mer overraskende men desto viktigere er et unntak i den tyske regnskapslovg
gen fra prinsippet om individuell vurdering («Einzelbewertung»), som vil bli n
mere omtalt i "Nærmere om periodisering og forsiktighet" i avsnitt 2.3.6..

For det tredje inneholder selve direktivet bestemmelser i andre artikler so
adgang til å fravike prinsippene. Det gjelder f.eks. medlemslandopsjonen i ar
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4 nr. 4 til å kreve sammenlignbare sammenligningstall. Dette er en almin
bestemmelse om regnskapsoppstillingene, som imidlertid omfatter endringer
i vurdering og spesifikasjon. Ved endring i vurderingsprinsipp berøres også ko
ensprinsippet i artikkel 31. Den vanlige fremgangsmåten er å føre virkninge
prinsippendringen direkte mot egenkapitalen ved periodens begynnelse (jf. "Kon-
gruensprinsippet" i avsnitt 2.4.6.). Danskene har i den nye § 26 a stk 2 påbud o
virkning av prinsippendring skal føres direkte mot egenkapitalen. Dansk års
skabslov inneholder m.a.o. en bestemmelse som påbyr fravik fra kongruensp
pet.

For det fjerde finnes det i regnskapslitteraturen i EU-landene fortolkninge
prinsippfraviksbestemmelsen som går i retning av å gjøre den mer generell. H
ager og Runge Johansen (1992 s. 420) skriver f.eks. at: «Undtagelsestilfælde
være generelt gældende fra år til år for det enkelte selskab, f.eks. kan et selsk
langvarige entrepriser generelt fravige (...) og medregne en andel af påregnet
neste ved verdiansættelsen af igangværende arbejder for fremmed regning.»
er jevngodt med å lovfeste unntaket slik danskene også har gjort i § 48.

Utvalgets konklusjon er at anvendelse og rekkevidde av prinsippfraviksbes
melsen i artikkel 31 nr. 2 er uklar, og at det er gode faglige argumenter for en li
fortolkning av bestemmelsens betydning for nasjonal lovgivning. Utvalget vil 
råde at det skal legges restriksjoner på norsk regnskapslovgivning som svarer
svenske forståelsen av bestemmelsen.

Sammenligningen av prinsippfraviksbestemmelsen med TFV-overstyri
prinsippet viser også at det er et problem i forholdet mellom de to bestemme
Overstyringsprinsippet krever at en bestemmelse skal fravikes for å gi et TFV, 
det ifølge prinsippfraviksbestemmelsen skal være tillatt å fravike prinsippe
bestemmelsen. Begge typer fravik gjelder som kjent bare for unntakstilfe
Overstyringsprinsippet gjelder alle direktivbestemmelsene og inkluderer også
sippene i artikkel 31. Det kan derfor forekomme at prinsipper må fravikes hvis 
er nødvendig for å gi et TFV. En frivillig bruk av adgangen til å fravike prinsip
etter artikkel 31 nr. 2 kan derfor ikke begrunnes med behovet for å gi et TFV. U
get kan ikke se hvordan det er mulig med en regnskapsfaglig begrunnelse å
mellom tillatte prinsippfravik etter artikkel 31 nr. 2 og påbudte prinsippfravik e
overstyringsprinsippet i artikkel 2 nr. 5.

Eksemplet med løpende avregning metoden for langsiktige tilvirkningskon
ter kan illustrere de mange fortolkningsproblemene som forholdet mellom d
bestemmelsene reiser. Det er uenighet om løpende avregning metoden er i str
fjerde direktiv, hvilke prinsipper og regler metoden eventuelt er i strid med
hvilke unntaksregler som eventuelt skal påby eller kan tillate anvendelse av 
den. Den britiske ASC har i revidert SSAP 9 (1989 par. 44) drøftet løpende a
ning i forhold til de alminnelige vurderingsprinsippene i regnskapslovgivningen
kommet til at metoden ikke er i strid med prinsippene. Kontaktkomitéen i EU
vurdert løpende avregning i forhold til artikkel 31 nr. 1 c, og uttalt at metoden
tillates under bestemte forutsetninger. Forutsetningene tilsvarer de kravene
normalt stilles i IAS og nasjonale regnskapsstandarder for at metoden skal a
des. Noen argumenterer for at det bare er fullført kontrakt metoden som kan til
stille artikkel 31 nr. 1 c. Under den alternative fortolkningen av denne artikke
som er blitt stadig mer akseptert, blir det argumentert for at fullført kontrakt m
den kan komme i konflikt med kravet om å gi et TFV. I et diskusjonsnotat fra 
om anvendelse av forsiktighetsprinsippet og sammenstillingsprinsippet (1994 
sies det at prosent-fullført-metoden (en vanlig benevnelse som ikke er helt
kende for løpende avregning metoden) kan være et kompromiss mellom krav
å gi et TFV og forsiktighetsprinsippet i artikkel 31 nr. 1 c. I forarbeidene til den d
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ske årsregnskabsloven er det ifølge Hasselager og Runge Johansen (1992
forutsatt at løpende avregning kan benyttes, men kun som en fravikelse av 
glene med hjemmel i § 4 stk. 4, som er den danske implementeringen av ove
ingsprinsippet. Når det derimot gjelder fordeling av fortjenesten over tilvirkning
den ved tillegg i varelagervurderingen, mener danskene at det kan gjøres med
mel i prinsippfraviksbestemmelsen i artikkel 31 nr. 2, som er implementert i
regnskabsloven § 26 stk. 2. Danskene har som nevnt også lovfestet dette un
fra forsiktighetsprinsippet i § 48. Se for øvrig om langsiktige tilvirkningskontrak
i "Inntektsføring" i avsnitt 2.4.3..

Utvalget har ovenfor påpekt at artikkel 31 er en vilkårlig og ufullstendig s
ling av alminnelige regnskapsprinsipper, og at grunnleggende regnskapsprin
er spredt på flere deler i direktivene. Det kan virke uheldig at en egen prinsip
viksbestemmelse skal gjelde de prinsippene som tilfeldigvis er samlet i artikke

En kritisk holdning til artikkel 31 er også kommet til uttrykk i den svens
utredningen av Per Thorell. Thorell reiser spørsmålet om det er nødvendig me
skilte lovbestemmelser om prinsippene og om ikke disse heller burde hensynta
utformingen av vurderingsreglene. Thorell skriver videre (s. 56):

«För en sådan implementering av direktivet talar att direktivbestämme
är såväl oprecis som ålderstigen. Det finns goda skäl att ifrågasätta be
av en generell regel av detta slag. Den är i sig till föga eller ingen hjälp
tillämpningen av övriga regler i direktivet (...). De principer som nämns
i stället beaktas vid utformingen av värderingsreglerna.»

Om fraviksbestemmelsen skriver Thorell:

«Möjligheten til avsteg enligt punkt 2 torde behöva grundas på krave
årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av företagets resultat och stäl
Detta tillgodoses med den regel genom vilken artikel 2 i direktivet är im
menterad. Inte heller punkt 2 påkallar således en svensk lagstiftnin
gärd.»

2.3.6 Nærmere om periodisering og forsiktighet
Bestemmelsene i artikkel 31 nr. 1 om periodisering i bokstav d og forsiktighet i 
stav c overlapper delvis hverandre. De vil derfor bli drøftet under ett og vil ogs
sett i sammenheng med andre artikler i direktivet som inneholder bestemmels
periodisering og forsiktighet. Det gjelder artiklene 18, 19, 20 og 21 i del 4 om 
lige bestemmelser for visse poster i balansen. Direktivets prinsipper om perio
ring og forsiktighet må også ses i sammenheng med artikkel 43 nr. 1 (7) om op
ningsplikt for forpliktelser som ikke er tatt med i balansen.

Innholdet av bestemmelsen om periodisering er ganske enkelt at inntek
kostnader skal resultatføres uavhengig av betalingstidspunkt. Bestemmelse
realiteten ikke noe annet enn et alminnelig forbud mot å anvende kontantprins
og er overflødig. Bestemmelsen er uten innhold om grunnleggende prinsipp
inntekts- og kostnadsføring.

Artikkel 20 inneholder bestemmelser om avsetninger for påløpte kostnad
forpliktelser og avsetninger for tap. Artikkel 20 nr. 1 krever avsetning for tap
gjeld som er klart definert, og som på balansedagen anses sannsynlig eller 
men hvor det er usikkerhet om beløpets størrelse eller tidspunktet. Artikkel 20
inneholder en medlemslandopsjon til å tillate avsetninger for påløpte kostnade
det knytter seg tilsvarende usikkerhet til. Plikt til å regnskapsføre estimerte på
kostnader og forpliktelser følger av sammenstillingsprinsippet. Artikkel 20 inne
der derfor en kostnadsføringsbestemmelse som delvis er i strid med dette prin
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Skillet mellom påløpte forpliktelser og kostnader har ifølge Hasselager og R
Johansen (s. 367) bakgrunn i skattelovgivningen i Tyskland. Etter § 249 i Han
gesetzbuch skal det foretas «Rückstellungen» for «ungewisse Verbindlichke
og for «drohende Verluste aus schwebenden Geschäften». I tillegg skal det f
avsetninger for enkelte fremtidige utgifter som er spesifisert. For andre på
kostnader kan det foretas avsetninger. Det er et paradoks at tysk regnskaps
ning som har forsiktighetsprinsippet som kanskje det mest grunnleggende pr
pet, samtidig tillater at det ikke blir foretatt avsetninger for kostnader som er p
på balansedagen. I diskusjonsnotatet fra FEE skrives det om forsiktighetspr
pets plass i tysk regnskapslovgivning (s. 25): «In Germany, the prudence prin
is one of the most important accounting principles (...). (...) prudence is ap
more as a general approach to accounting rather than a specific valuation rule
Klare brudd på sammenstillingsprinsippet ved unnlatt kostnadsføring kan fort 
sere «das Vorsichtsprinzip» til en farlig illusjon.

Artiklene 18 og 21 inneholder bestemmelser om periodisering eller tid
grensning av tidsbestemte inntekter og kostnader. Artikkel 19 inneholder et kra
at avskrivning og nedskrivning skal omfatte alt verdifall på eiendelene på bala
dagen enten verdifallet er endelig eller ikke. Artikkel 19 er en periodiseringsr
som kan ses i sammenheng med bestemmelsen om forsiktighet i bokstav c bb
avskrivning skal gjennomføres uavhengig av resultatet. Begge de to periodise
reglene inneholder selvfølgeligheter som følger av sammenstillingsprins
(avskrivning) eller forsiktighetsprinsippet (nedskrivning).

Periodisering av inntekter og kostnader skaper balanseposter. Det er beh
å se nærmere på sammenhengen mellom periodisering av inntekter og kostna
de tilhørende balansepostene. Periodiseringen og balansepostene må også 
oppstillingsplanen for resultatregnskapet og balansen i direktivet. Disse grun
gende sammenhengene vil bli drøftet i et eget "Periodisering og tilhørende balan-
seposter" i avsnitt 2.3.7. om periodisering og tilhørende balanseposter.

Etter bestemmelsen i bokstav c skal vurdering være i samsvar med fors
hetsprinsippet. De tre underpunktene (aa, bb og cc) som skal presisere forsikt
prinsippets innhold, omhandler imidlertid prinsipper for inntekts- og kostnad
ring. Etter underpunkt aa skal bare «profits made» på balansedagen, tas med
ingen definisjon eller forklaring i fjerde direktiv av hva som menes med «pro
made». Den norske versjonen er «overskudd fastsatt». Den danske versjo
«fortjeneste der er konstateret», som er identisk med bestemmelsen i årsreg
sloven § 26. Hasselager og Runge Johansen kommenterer bestemmelsen (
«Bestemmelsen kodificerer god regnskabsskiks almindelige princip, hvorefte
tjenester skal være realiserede eller konstaterede, for at de må medtages i 
topgørelsen. Udtrykket «konstateret» er i direktivet en oversættelse af det fr
«realisé», det engelske «realised» og betyder ikke nogen egentlig fravigelse 
lisationsprincippet.»

Danskene oppfatter bestemmelsen som et realisasjonsprinsipp. Det betyr 
lisasjonsprinsippet i årsregnskabsloven klassifiseres som et underprinsipp av 
tighetsprinsippet. Det kan ikke være riktig. Forbud mot inntektsføring av ureal
verdistigning følger direkte av den transaksjonsbaserte historisk kost modelle
drøftelsen i avsnitt 2.3.8.). Forsiktighetsprinsippet er ikke en del av historisk
modellen. Laveste verdis prinsipp for vurdering av eiendeler er en anvendel
forsiktighetsprinsippet. Virkningen av dette for resultatføringen er påbud om k
nadsføring av urealisert verdifall når det oppstår. Laveste verdis prinsipp er 
holdt i de generelle vurderingsreglene i direktivet (jf. "Vurderingsregler" i kapittel
4).
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Formuleringen i Companies Act (Schedule 4, paragraph 12) er «profits r
sed». Schedule 4 har også en bestemmelse (paragraph 91) om at henvisning 
lised profit» i Schedule 4 er til, «such profits of the company as fall to be treat
realised profits for the purposes of those accounts in accordance with prin
generally accepted with respect to the determination for accounting purposes 
lised profits.» I revidert SSAP 9 om varer og langsiktige tilvirkningskontrakte
løpende avregning metoden drøftet i forhold til denne bestemmelsen (Part 4 -
on legal requirements (...)): «It is a «generally accepted principle» that it is a
priate to recognise profit on long-term contracts when the outcome can be as
with «reasonable certainty». The principle of recognising profit on long-term c
tracts under this standard, therefore, does not contravene this paragraph.»

Kontaktkomitéen i EU har som nevnt i "Alminnelige prinsipper for vurdering"
i avsnitt 2.3.5. foran vurdert løpende avregning i forhold til artikkel 31 nr. 1 c. I 
kusjonsnotatet fra FEE sies det (s. 60):

«The Committee concluded that this method is admissible provided tha
prudence principle is clearly observed. The Committee stated this m
that:
a) total contract income must be known;
b) it must be possible for the proportion of work completed to be calc

ted accurately; and
c) the work on the contract must be sufficiently advanced.

The Contact Committee also pointed out that where a loss was a
pated on a contract, provision had to be made for the entire loss on the
tract as soon as it was discovered.»

Dette er de vanlige betingelsene for at inntekt på langsiktige tilvirkningskontra
skal kunne betraktes som opptjent og resultatføres. Tilføyelsen om tapsavset
følger av forsiktighetsprinsippet, og tilsvarer f.eks. kravet om avsetning for t
NRS 2: «Når vurderingen av et prosjekt viser at prosjektet vil gå med tap, sk
gjøres avsetning for hele det forventede tapet uavhengig av fullføringsgrad
hvilken metode for inntektsføring som benyttes.»

Det er verd å merke at Kontaktkomitéen har drøftet og akseptert løpende a
ning i forhold til bestemmelsen om at bare «profits made» skal resultatføres. I d
sammenheng er det nærliggende å fortolke «profits made» som opptjent fortje
og underpunkt aa som en bestemmelse om at bare opptjent fortjeneste skal re
føres. Normalt er det på transaksjonstidspunktet inntekt og eventuell fortje
anses opptjent. Løpende avregning av inntekt på langsiktige tilvirkningskontr
er et unntak.

Dieter Ordelheide skriver i den tidligere omtalte artikkelen om «True and
view» (EAR 1993, 1 s. 81-90) om et europeisk TFV. Han skriver også om et e
peisk realisasjonsprinsipp som et underprinsipp av forsiktighetsprinsippet.
avviser generell anvendelse av løpende avregning metoden (s. 88): «A sta
allowing a general application of the percentage of completion method wou
incompatible with the Fourth Directive. It would violate the accounting princip
especially the realization principle of Art. 31 of the Directive.»

Utvalget har i "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt 2.3.4. avvist tanken om e
europeisk TFV-begrep. Det er heller ingen grunn til å implementere et euro
realisasjonsprinsipp som underprinsipp av forsiktighetsprinsippet. Standpu
underbygges også av konklusjonen i diskusjonsnotatet fra FEE (s. 5): «The int
tation of the prudence principle in individual countries may differ depending on
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interpretation given to the term «realisation» or, in the terminology of the Direc
«profits made at the balance sheet date».»

Brooks og Mertins kommentarer til den tyske bestemmelsen om forsiktig
Handelsgesetzbuch § 252 viser at heller ikke tyskerne er enig om hva som 
med «realisiert»: «Das Realisationsprinzip betreffend ist weiterhin unklar, ab w
bei langfristiger Fertigung Gewinne vereinnahmt werden sollen. Während in
Literatur vorwiegend eine aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitete strenge Auffas
vertreten wird, wie z.B. Gewinnrealisierung nur bei endgültigen Teilabrechnun
drängt die Praxis auf eine dem Produktionsfortschritt angepaßte Methode.»

Underpunkt bb er et krav om å regnskapsføre alle «forseeable liabilities
«potential losses» oppstått i regnskapsåret eller i tidligere regnskapsår, selv 
blir kjent etter balansedagen. Den norske versjonen er «forventede forpliktelse
«mulige tap». Den danske versjonen er «forudseelige risici» og «eventuelle
som også er implementert i § 26 i årsregnskabsloven. Formuleringen i Comp
Act er «all liabilities and losses which have arisen or are likely to arise.» Den
tiske formuleringen kan ses i sammenheng med definisjonen av «prudence» i
2 (paragraph 14), som inneholder et punkt om avsetning: «provision is made 
known liabilities (expenses and losses) whether the amount of these is known
certainty or is a best estimate in the light of the information available.» Parant
merkningen viser at britene inkluderer avsetning for påløpte kostnader i fors
hetsprinsippet. Direktivbestemmelsen kan dermed inkludere avsetninge
påløpte kostnader og forpliktelser som skal regnskapsføres etter sammensti
prinsippet. Det er i så fall en overlapping mellom forsiktighetsprinsippet og pe
diseringsprinsippet. På den annen side inkluderer kravet om forsiktighet i det m
nødvendig kostnadsføring etter sammenstillingsprinsippet. For øvrig er bestem
sen en presisering av forsiktighetsprinsippet med hensyn til regnskapsførin
avsetninger for tap. Avsetning for forpliktelser og tap gjelder bare forhold 
eksisterer på balansedagen, men det skal tas hensyn til ny informasjon om f
dene frem til tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Dette er i samsvar med
3 om hendelser etter balansedagen.

Bestemmelsen om regnskapsføring av forpliktelser og tap i underpunkt b
ses i sammenheng med bestemmelsen om avsetninger i artikkel 20. Dersom b
melsen om forsiktighet inkluderer kostnadsføring etter sammenstillingsprinsi
må bestemmelsen om avsetninger inneholde det samme kravet. I så fall er me
landopsjonen i artikkel 20 ikke reell. Dersom bestemmelsen om forsiktighet 
inkluderer dette kravet, er den forsåvidt forenlig med artikkel 20. Men det ville 
at forsiktighetsprinsippet i underpunkt bb bare inneholder et krav om å regns
føre estimerte påløpte forpliktelser uten at det er noe krav om å regnskap
påløpte kostnader som det knytter seg tilsvarende usikkerhet til.

Bestemmelsen i underpunkt bb sammenholdt med artikkel 20 må også
sammenheng med artikkel 43 nr. 1 (7) om opplysningsplikt for forpliktelser 
ikke er tatt med i balansen. Denne bestemmelsen krever pensjonsforpliktelse
lyst separat, og skaper dermed usikkerhet om direktivet krever regnskapsfør
pensjonsforpliktelser til tross for at oppstillingsplanen spesifiserer pensjonsfor
telser som egen post under avsetninger, og at artikkel 20 krever avsetnin
påløpte forpliktelser og at presiseringen av forsiktighetsprinsippet i underpun
inneholder et krav om å regnskapsføre alle «foreseeable liabilities». Dermed s
også tvil om plikten til å regnskapsføre påløpte forpliktelser generelt.

Hasselager og Runge Johansen (s. 549) skriver at en Rådserklæring an
noteopplysningsbestemmelsen overlater til medlemslandene å bestemme om
sjonsforpliktelser skal regnskapsføres eller om det skal være valgfrihet me
regnskapsføring og noteopplysning. Regnskapsføring av pensjoner er drø
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"Periodisering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7. nedenfor og i avsnit
7.5.5.

Bestemmelsen i underpunkt bb må videre ses i sammenheng med artikk
Den inneholder en generell bestemmelse om at det ikke må foretas større av
ger for påløpte forpliktelser og kostnader enn det som er nødvendig. Bestemm
er et forbud mot å ha skjulte reserver i avsetningene. Samtidig tillater vurderin
glene for omløpsmidler og anleggsmidler at disse vurderes til skattemessig 
(jfr. drøftelsen i "Anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder" i avsnitt 2.4.8.,
underavsnittet om betydningen av forholdet mellom regnskap og skatt for an
delse av regnskapsprinsipper). Direktivet inneholder derfor ikke et generelt fo
mot å ha skjulte reserver i årsregnskapet. Mer overraskende er det likevel at 
tivet heller ikke har noe direkte forbud mot å ha skjulte mindreverdier på grun
unnlatt kostnadsføring, slik det er påpekt i drøftelsen ovenfor av innholdet i art
20 og artikkel 31 nr. 1 c bb.

Generelt gir disse bestemmelsene, sammenholdt med en innholdsløs b
melse om periodisering i underpunkt aa, et svært ufullstendig uttrykk for sam
stillingsprinsippet. I diskusjonsnotatet fra FEE sies det (s. 12) at: «Matching i
specifically addressed in the Fourth Directive.» FEE konkluderer likevel me
«the concept of matching is embodied in the accruals principle of the Fourth D
tive.»

Forsiktighetsprinsippet har uten tvil en sentral plass i direktivet. Den tyske
sjonen av forsiktighetsprinsippet i bokstav c er: «Der Grundsatz der Vorsicht 
in jedem Fall beachtet werden.» Forsøkene på presisering i de tre underpunk
imidlertid ikke klargjørende. Det første underpunktet er et prinsipp for inntekt
ring. Det neste har, når det blir sett i sammenheng med andre bestemmelser 
tivet, et usikkert innhold. Det siste underpunktet om at avskrivning skal gjenn
føres uavhengig av resultat, er en selvfølgelighet.

Forsiktighetsprinsippet er ellers anvendt i vurderingsreglene, laveste v
prinsipp for omløpsmidler og historisk kost med betinget nedskrivningsplikt
anleggsmidler. Prinsippet om individuell vurdering er også et uttrykk for forsik
het, som ikke tar hensyn til virkningen av sikring og porteføljestyring. Individu
vurdering versus sikringsvurdering og porteføljevurdering er drøftet nærme
avsnitt 2.3.8.

Betydningen av forsiktighetsprinsippet for regnskapsestimater kan nok va
mellom medlemslandene. Definisjonen av «prudence» i den britiske regnskap
darden SSAP 2 som er omtalt ovenfor, har formuleringen: «a best estimate 
light of the information available.» I ASB's høringsutkast til «Statement of Ac
unting Principles» er det uttalt at «prudence should be an attitude of mind den
a careful assessment of all uncertainties and a vigilance to possible risks rathe
a systematic measurement bias.» Det uttales videre at utøvelse av forsiktighe
sett skal være nøytral: «a degree of scepticism about the results of uncertain
exactly counteracts any tendency to optimism.»

De britiske uttalelsene kan oppsummeres i et grunnleggende prinsipp o
regnskapsposter som er usikre, skal estimeres til forventet verdi. Dette er syn
med et krav om forventningsrette estimater. Dette følger egentlig også av innh
i artikkel 42 om at det ikke må foretas større avsetninger for påløpte forpliktels
kostnader enn det som er nødvendig.

2.3.7 Periodisering og tilhørende balanseposter
Periodisering av inntekter og kostnader skaper balanseposter. Når en transak
gjennomført i en periode og hele beløpet eller deler av det skal resultatføre
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senere periode, er den tilhørende balanseposten en utsatt resultatføring. Utsa
nad (deferred expense) balanseføres som eiendel og utsatt inntekt (deferre
nue) balanseføres som gjeld. Kostnader kan påløpe før det er bokført noen tr
sjon. Virksomheten i en periode kan nemlig føre til fremtidige utgifter som 
sammenstilles med inntekten i perioden. Siden det ikke er gjennomført noen 
aksjon, er kostnadsføringen en avsetning for fremtidige utgifter. Kostnadsføri
er fremskutt i forhold til transaksjonstidspunktet. Den tilhørende balansepost
påløpte kostnader (accrued expenses) eller forpliktelser (accrued liabilities).
brukes uttrykket «avsetning for» påløpte kostnader eller forpliktelser. Inntekt
være opptjent før det er bokført noen transaksjon. Opptjent inntekt resultatfør
den tilhørende balanseposten opptjent inntekt (accrued revenue) er fordring.

Det er ingen etablert norsk regnskapsterminologi for utsatt inntekts- og 
nadsføring eller fremskutt inntekts- og kostnadsføring. I anglo-amerikansk r
skapsterminologi er inntektene og kostnadene «deferred» eller «accrued». Be
bruken kan imidlertid virke noe forvirrende når periodisering samtidig omtales 
«accrual accounting». Britene Arnold, Hope og Southworth skriver i Finan
Accounting, 1985 s. 56, at «conventional accounting is often termed accrual 
unting to distinguish it from cash flow accounting». Amerikaneren Kam skriv
Accounting Theory, 1990 s. 55,: «Basically, what accrual accounting does 
adjust for the leads and lags of cash receipts and payments according to the c
tional principles of revenue and expense recognition.»

Noen av balansepostene kan være vanskelig å fortolke som eiendeler og
Paton og Littleton skriver (s.16):

«(...) economists have difficulty in understanding the full significance of
terms «accrued» and «deferred». These words are definitely related 
concept of matching and in them is compressed a substantial area of 
unting theory.»

De skriver også (s. 67) at balansen «stands as a connecting link joining succ
income statements into a composite picture of the income stream.»

Noen av balansepostene er blitt oppfattet som så vanskelig å klassifisere
er blitt samlet i egne grupper med benevnelsene «deferred charges» og «d
credits». Henderson og Peirson skriver i Financial Accounting Theory, 1989 s
99, at sammenstillingen av inntekter og kostnader skaper «accounts which do
comfortably with the usual balance-sheet categories. When these «left-over»
unts have debit balances, they are called «deferred charges» and are listed
the assets on the balance sheet. Where they have credit balances, they ar
«deferred credits» and are listed among the liabilities on the balance sheet.»

APB har i Statement No. 4, Basic Concepts and Accounting Principles Un
lying Financial Statements of Business Enterprises, 1970 par. 132, tatt hens
disse postene i definisjonene av eiendeler og gjeld. Eiendeler er definert 
«economic resources of an enterprise that are recognized and measured in 
mity with generally accepted accounting principles.» APB føyet også til: «as
also include certain deferred charges that are not resources but that are reco
and measured in conformity with generally accepted accounting principles.» G
er definert som: «economic obligations of an enterprise that are recognize
measured in conformity with (...)», med tilføyelsen: «liabilities also include cer
deferred credits that are not obligations but that are recognized and measu
conformity with (...).»

I regnskapsmessig sammenheng er disse balansepostene å betrakte som
ler og gjeld. De er en del av den transaksjonsbaserte historisk kost modellen
hovedformålet er å sammenstille inntekter og kostnader for måling av perio
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resultat. De nevnte tilføyelsene i definisjonene av eiendeler og gjeld er ute
FASB's Conceptual Framework. I SFAC 3 er eiendeler definert som (par. 19): 
bable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as 
ult of past transactions or events.» Gjeld er definert som (par. 28): «probable 
sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a partic
entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a
of past transactions or events.» En eventuell begrensning i balanseføringen a
eller fremskutt resultatføring fordi definisjonene av eiendeler eller gjeld ikke e
fredsstilt, vil føre til at resultatmålingen må modifiseres. Det oppstår derme
konflikt når en balanseorientert betraktningsmåte skal innpasses i den transak
baserte historisk kost modellen. FASB understreker samtidig i SFAC 1 om m
tinger at (s. IX): «The primary focus of financial reporting is information about e
nings and its components.»

Det er behov for å se nærmere på sammenhengen mellom periodisering a
tekter og kostnader og de tilhørende balansepostene. Tradisjonelt har balanse
holdt poster som åpenbart har vært feil balanseføring i forhold til grunnlegg
regnskapsprinsipper. Det gjelder f.eks. kapitalrabatt ved opptak av langsikti
som er balanseført som anleggsmiddel. Det følger av transaksjonsprinsippet a
talrabatten er reduksjon i lånebeløpet. (jf. "Transaksjonsprinsippet" i avsnitt 2.4.1.).
Samtidig har utviklingen i anvendelsen av sammenstillingsprinsippet skapt
balanseposter som tidligere ikke forekom fordi praksis fulgte kontantprinsippet
gjelder f.eks. avsetninger for vedlikehold og opprydding eller fjerning. Et an
eksempel er avsetning for pensjonsforpliktelser. Skinner skriver om mangl
avsetninger (s. 128): «Despite the undisputed theory of historical cost accou
requiring expense recognition and liability accrual for future payments or sacri
attributable to the earning process up to the financial reporting date, practic
almost always lagged in making the necessary accruals.»

Periodiseringen av inntekter og kostnader med de tilhørende balanseposte
tilpasses oppstillingsplanen for resultatregnskapet og balansen i direktivet. H
regelen i artikkel 4 er at oppstillingsplanen skal følges. Fravik fra oppstillingspla
er drøftet i "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel 7.2.5.
Det kan foretas ytterligere inndeling av postene og nye poster kan tilføyes (ar
4 nr. 1). Medlemslandene har opsjon til å kreve ytterligere inndeling og tilføye
Etter artikkel 4 nr. 3 kan poster med arabertall foran slås sammen hvis de er a
sentlig størrelse i forhold til formålet å gi et TFV (bokstav a), eller hvis sammen
ing vil gjøre regnskapet klarere (bokstav b). Poster som slås sammen, må spe
res i note. Det er medlemslandopsjon til å kreve slik sammenslåing av poster. 
get vil i "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel 7 foreslå
implementering av innholdet i artikkel 4 slik at det er plikt til ytterligere inndel
og tilføyelse av poster. Det bør også være plikt til å slå sammen poster med a
tall foran dersom sammenslåing vil gjøre regnskapet mer oversiktlig og forst
for brukerne.

Direktivets tidsavgrensningsposter

De enkleste balansepostene er de som oppstår ved periodisering av tidsbe
inntekter og kostnader som f.eks. leie, lønn, forsikringspremier og renter. Nå
betalte beløpet gjelder for en periode som ikke faller sammen med regnskaps
den, må det foretas tidsavgrensninger. Betalt beløp som gjelder en fremtidig
skapsperiode, skaper fordring hos den som har betalt beløpet og gjeld hos de
har mottatt beløpet. Fordringen består av en forskuddsbetalt kostnad og gjel
en uopptjent inntekt. I anglo-amerikansk terminologi er disse balansepo
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«deferrals». Tidsbestemt kostnad for en periode som ikke er bokført eller b
kostnadsføres som påløpt kostnad med tilhørende balansepost som gjeld. På
rende måte skal tidsbestemt inntekt for en periode som ikke er bokført eller so
ikke er mottatt betaling for, inntektsføres som opptjent inntekt med tilhøre
balansepost som fordring. Disse balansepostene er «accruals».

I oppstillingsplanen for balansen i direktivet er tidsavgrensning av tidsbest
inntekter og kostnader skilt ut som egen gruppe. På eiendelsiden er benev
«Prepayments and accrued income». En mer presis benevnelse ville ha vært 
red expenses» og «accrued revenue». Den norske oversettelsen er «forskud
linger og påløpt inntekt». Som beskrevet foran blir inntekt opptjent. Det er kos
der som påløper. På den andre siden av balansen har gruppen benevnelsen 
als and deferred income». En mer presis benevnelse ville har vært «accrued 
ses» and «deferred revenue». Den norske oversettelsen er «påløpte kostn
forskuddsbetalte inntekter».

For begge de to gruppene er det etter oppstillingsplanen medlemslandops
å bestemme at balansepostene skal grupperes under henholdsvis fordringer o
hvor de naturlig hører hjemme. Artiklene 18 og 21 i del 4 om særlige bestemm
for visse poster i balansen, omhandler de samme tidsavgrensningspostene. 
det av de to bestemmelsene er egentlig bare en beskrivelse av periodiserin
tidsavgrensning av tidsbestemte inntekter og kostnader og de tilhørende ba
postene. Dessuten gjentas spesifikasjonskravene i oppstillingsplanen. Innhol
medlemslandopsjonen i de to artiklene er imidlertid forskjellig fra den tilsvare
opsjonen i oppstillingsplanen. Etter artikkel 18 er opsjonen til å bestemme gru
ring som fordring begrenset til opptjent inntekt. Etter artikkel 21 er opsjonen 
bestemme gruppering som gjeld begrenset til påløpte kostnader. Utvalget ka
se noen faglig begrunnelse for å skille mellom forskuddsbetalt kostnad og op
inntekt når det gjelder spørsmålet om å kunne gruppere balansepostene so
dring. På samme måte er det heller ingen forskjell mellom påløpte kostnad
uopptjent inntekt i spørsmålet om gruppering som gjeld. Det bekreftes av kom
tarer i britisk autoritativ regnskapslitteratur til skillet mellom «accrued expens
og «creditors». Arnold, Hope og Southworth skriver (s. 125): «Although v
similar in principle, a distinction is sometimes drawn in practice between cred
and accrued expenses. The term «creditors» is generally used to refer to am
owing to, and billed by, suppliers of raw materials, whereas «accrued expens
used to indicate amounts owing in respect of other items of expenditure which
not yet have been billed.» Mumford kommenterer også skillet mellom «credit
og «accruals» i The European Accounting Guide (s. 645-646): «The distin
depends on whether the purchases have been invoiced and recorded as a «p
known sum, or whether the amount is known for certain but no invoice has yet
received from the supplier, in which case the liability will be included as an acc
expense.» Betraktningene om fakturering eller ikke i forhold til fordrings- e
gjeldsklassifisering kan gjøres gjeldende for alle tidsavgrensningspostene. Utv
vil forholde seg til medlemslandopsjonen i oppstillingsplanen og vil overse de
somme begrensningene i opsjonen som artiklene 18 og 21 inneholder.

Den norske oversettelsen av artiklene 18 og 21 er for øvrig regnskapsf
uheldig. Etter artikkel 18 skal «påløpte kostnader» som gjelder et senere regn
sår, balanseføres som eiendel. Samtidig er balanseposten «accruals» på mot
korrekt oversatt med påløpte kostnader. En må se helt bort fra meningsløse u
og sammenhenger i den norske oversettelsen av de to artiklene.

I Thorells kommentarbok til regnskapsdirektivene (s. 66) omhandles de to
klene under ett. Balansepostene kan ifølge Thorell «kallas periodavgänsning
ter. Dessa kan antingen redovisas under særskild rubrik i balansräkningen
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bland fordringarna resp. skulderna.» Thorell synes dermed å se bort i fra at 
noen forskjell mellom medlemslandopsjonen i oppstillingsplanen og i de sæ
bestemmelsene om balansen i artiklene 18 og 21.

I den danske oversettelsen av direktivet er de nevnte balansepostene omt
«periodeafgrænsningsposter» både i oppstillingsplanen og i artiklene 18 o
Danmark har implementert medlemslandopsjonen til å bestemme at «perio
grænsningsposter» skal grupperes under fordringer og gjeld. Danmark har
implementert innholdet av artiklene 18 og 21 i én paragraf i årsregnskabslov
18), slik at bare forskuddsbetalte kostnader og uopptjent inntekt skal gruppere
«periodeafgrænsningsposter». Påløpte kostnader og opptjent inntekt skal d
grupperes som henholdsvis gjeld og fordring. Hasselager og Runge Johanse
menterer bestemmelsen slik (s. 364): «Skyldige udgifter og tilgodehavende in
ter på balancetidspunktet skal ikke henføres til periodeafgrænsningsposter
optages i balancen under henholdsvis gæld og tilgodehavender.» Den dansk
er uklar både med hensyn til regnskapsfaglig innhold og forholdet til direkt
Selv om tidsavgrensningspostene skal vises som egen gruppe under fordrin
gjeld, skal to av de fire typene tidsavgrensningsposter likevel ikke inngå i gru
men vises som fordringer og gjeld.

Artiklene 18 og 21 inneholder også et krav om noteopplysning for de tid
grensningspostene som er gruppert under fordring eller gjeld, når postene er v
lige. Utvalget mener at gruppering av tidsavgrensningspostene normalt ikk
være av betydning for å bedømme et selskaps resultat og stilling, og at tidsav
ningspostene er viet altfor stor oppmerksomhet i direktivet. Det skyldes antake
«Rechnungsabgrenzungsposten» er egen hovedgruppe i tysk regnskapslovg
Utvalget vil som nevnt foran fraråde egen hovedgruppe for tidsavgrensningsp
og foreslå implementering av medlemslandopsjonen i oppstillingsplanen 
bestemme at postene skal grupperes under fordringer og gjeld. Utvalget vil
foreslå at det heller ikke skal være egne undergrupper for tidsavgrensningspo
men at de skal inngå blant fordringer og gjeld. Hvis postene skulle være av b
ning for bedømmelse av stilling og resultat, følger opplysningsplikten av den 
slåtte hovedbestemmelsen om noteopplysninger (jf. "Noteopplysninger" i kapittel 8
om noteopplysninger).

Beholdningsendringer

Periodisering eller tidsavgrensning av tidsbestemte kostnader er i utgangsp
enkelt for periodekostnader. Hvis kostnadene er innkjøps- eller tilvirkningskos
der som er å betrakte som produktkostnader, vil de inngå i varelagervurdering
"Anskaffelseskost" i avsnitt 4.3.3. om anskaffelseskost). Etter NRS 1 om varela
er hovedformålet for vurdering av varelager å måle kostnader solgte varer fo
best mulig sammenstilling av inntekter og kostnader i perioden. Anskaffelse
for varelager skal ifølge regnskapsstandarden inkludere alle kostnader som 
med til å bringe varelageret i den nåværende tilstand og plassering. Ved vurd
av tilvirkede varer til full tilvirkningskost vil både variable og faste tilvirkningsko
nader bli fordelt på produktene. Det betyr at faste tilvirkningskostnader blir for
mellom solgte varer og varelager. De balanseførte kostnadene blir overført 
resultatført i fremtidige perioder. Paton og Littleton skriver (s. 14) at varelage
«cost accumulations in suspense, as it were, awaiting their destiny.»

Generelt er beholdningsendringer en viktig del av periodiseringen. Opp
lingsplanen for resultatregnskapet i nåværende norsk regnskapslovgivning kre
beholdningsendring for varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer skal fø
som egen post. Det betyr at de artsspesifiserte tilvirkningskostnadene i resulta
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skapet er periodens tilvirkningskostnader. Disse redusert med den spesi
beholdningsendringen, er tilvirkningskostnader solgte varer. Norsk regnskaps
sis har imidlertid utviklet seg i retning av å forenkle regnskapsoppstillingene, o
er blitt en utbredt praksis å ikke vise beholdningsendringen i resultatregnsk
NRS 1 om varer tillater denne praksis å fortsette, men krever at beholdningse
gen i så fall skal fordeles på de respektive arter av tilvirkningskostnader og
føres som vareforbruk.

Direktivet har fire forskjellige oppstillingsplaner for resultatregnskapet, r
portform og kontoform med artsinndeling og funksjonsinndeling (jf. "Resultatregn-
skap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel 7). I oppstillingsplanen på rap
portform med artsinndeling (artikkel 23) skal beholdningsendring for varer u
tilvirkning og ferdig tilvirkede varer vises som egen post etter salgsinntekter.
gir imidlertid ingen mening å se de to postene i sammenheng fordi beholdning
ringen er målt til tilvirkningskost. I oppstillingsplanen på kontoform med artsinn
ling (artikkel 24) skal beholdningsendringen vises som inntekt, og presentas
blir enda mer meningsløs. Det er i strid med grunnleggende regnskapsprinsi
presentere en periodisering av tilvirkningskostnadene som en inntekt. IASC
likevel foreslått dette i et høringsutkast om presentasjon av regnskapsoppstil
(mars 1995).

Utvalget vil i "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel
7 foreslå at oppstillingsplanen for resultatregnskapet skal være på rapportform
artsinndeling, og vil da fraråde at beholdningsendringen skal vises som egen
sammenheng med salgsinntekten. Utvalget vil også foreslå at beholdningse
gen skal fordeles på de respektive arter av tilvirkningskostnader og ikke vises
egen post i resultatregnskapet. Selv om det kan være diskutabelt, mener utva
forslaget faller innenfor rekkevidden av bestemmelsen i artikkel 4 nr. 3 om 
menslåing av poster med arabertall foran, for å gjøre regnskapet klarere. For
betyr at en utbredt praksis blant norske børsnoterte selskaper med ikke 
beholdningsendringen i resultatregnskapet kan fortsette.

Forslaget om å fravike den valgte oppstillingsplanens krav om å vise be
ningsendringen som egen post, kan også ses i sammenheng med oppstillingsp
med funksjonsinndeling (artiklene 25 og 26). Disse krever ikke at beholdnings
ringen for varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer skal vises i resultatre
skapet. I oppstillingsplanen på rapportform skal «cost of sales» trekkes fra sal
tekten. I oppstillingsplanen på kontoform er «cost of sales» den første kostnad
ten. «Cost of sales» er tilvirkningskostnader solgte varer. Den norske overset
av «cost of sales» med «salgskostnader» er meningsløs. En sammenligning
artsinndelte og funksjonsinndelte oppstillingsplanene viser at de artsinndelte
stillingsplanene uten spesifikasjon av beholdningsendringen vil spesifisere til
ningskostnader solgte varer etter art, mens de funksjonsinndelte oppstillingspl
vil vise de samme kostnadene som ett beløp. Det er i denne sammenheng va
å se hvorfor det skal være viktig å opprettholde kravet om å vise beholdning
ringen i de artsinndelte oppstillingsplanene.

I det artsinndelte resultatregnskapet på rapportform som utvalget vil gå in
vil den første posten kostnadsarter få benevnelsen varekostnad. Uten spesifi
av beholdningsendring av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer, vil va
kostnad i likhet med andre tilvirkningskostnader gjelde solgte varer. I tilvirkn
skal varer etter oppstillingsplanen for balansen i aksjeloven inndeles i råvarer,
under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer. Varer i handel og ferdig tilvirkede va
er slått sammen i én post. Utviklingen av norsk praksis i retning av forenklede 
skapsoppstillinger har ført til at det er blitt vanlig å føre varer som én post i bala
med spesifikasjon i noter. I NRS 1 er det erkjent at for detaljerte regnskapsop
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linger kan gå ut over oversikten, og at varer kan spesifiseres i noter. Oppstil
planen i direktivet har samme inndeling av varer. Sammenslåing av disse vil 
regnskapet klarere, og utvalget vil foreslå at medlemslandopsjonen til å kreve
tene slått sammen, blir implementert.

A konto betalinger

Varegruppen i direktivets oppstillingsplan inneholder imidlertid også en fjerde p
a konto betalinger. Denne posten kan ses i sammenheng med at det under 
en post for mottatte a konto betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke e
separat som fradrag fra varer. Den som har mottatt a konto betaling på en ordr
føre betalingen til fradrag på den balanseførte varen, mens den som har ytet a
betaling, skal balanseføre betalingen som varer.

A konto betaling er ikke et entydig begrep. Hvis det er forskuddsbetaling, e
gjeld for mottaker og fordring for den som har ytet betalingen. Oppstillingsplan
aksjeloven har egne poster for forskott til leverandører både under omløpsmid
anleggsmidler, og under kortsiktig gjeld er det egen post for forskott fra kunder
er imidlertid mer nærliggende å tenke seg a konto betalinger i forbindelse me
virkningskontrakter, hvor det blir mottatt a konto betalinger i takt med fullføring
et prosjekt. I amerikansk regnskapsterminologi er benevnelsen «progress
ments». I Handbook of Accounting and Auditing (Kay og Searfoss (red.), s. 13
heter det at:

«Progress payments may be made as contract performance proceed
proper accounting depends on the revenue recognition method bein
plied to the contract itself. Since the seller receives progress paymen
fund his current costs on the customer's order, normally he should re
them as an offset to those costs.»

I NRS 2 om langsiktige tilvirkningskontrakter er det samme synet lagt til grunn.
et prosjekt inntektsføres etter løpende avregning metoden, skaper inntektsfø
en fordring (jf. drøftelsen nedenfor). Opptjente, ikke fakturerte inntekter sk
balansen vises sammen med kundefordringer, eventuelt spesifisert som fordr
egen linje. Mottatte a konto betalinger og forskudd fra kunder skal redusere fo
gene.

Ved bruk av fullført kontrakt metoden, er det ingen inntektsføring før prosje
er fullført. Påløpte prosjektkostnader balanseføres som varelager. Mottatte a
betalinger burde i tråd med synet som er lagt til grunn, føres som fradragspost 
gruppen. NRS 2 er taus om a konto betalinger ved bruk av denne metoden, me
ver at mottatte forskudd fra kundene skal vises som kortsiktig gjeld. Utvalget m
at a konto betalinger som er mottatt i takt med fullføring av et prosjekt («prog
payments made as contract performance proceeds») bør trekkes fra pros
balanseførte verdi enten den er fordring (løpende avregning metoden) eller
(fullført kontrakt metoden). Direktivets oppstillingsplan tar ikke hensyn til at p
sjekter kan inntektsføres etter løpende avregning. I land hvor løpende avre
metoden er blitt anvendt, synes heller ikke alle å ha vært oppmerksom på at op
inntekt skaper fordring. Det er sannsynligvis forklaringen på at problemstillin
med a konto betalinger er knyttet til varespesifikasjonen i oppstillingsplanen.

Oppstillingsplanen for balansen i direktivet har også en tilsvarende post 
konto betalinger under både immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. De
gjøres samme betraktning som for prosjekter, at det dreier seg om «progres
ments» ytet til leverandører av de nevnte eiendelene mens de blir skapt eller
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ket. For varige driftsmidler er dette synliggjort ved at posten består av a konto
linger og varige driftsmidler under tilvirkning.

Opptjent og uopptjent inntekt

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Normalt er det på transaksjonstidspu
Tradisjonelt er hele salgsprisen blitt inntektsført på salgstidspunktet, og utgifte
oppstår etter salgstidspunktet, f.eks. service- og garantiytelser, er blitt kostna
som avsetning til fremtidige utgifter. Den tilhørende balanseposten er avsetnin
service- og garantiforpliktelser. Salgspris som inkluderer tjenester etter salg
punktet, består av flere elementer, prisen på varen og prisen på tjenestene.
bare prisen på varen som er opptjent på salgstidspunktet, og som skal resulta
Prisen på tjenestene er ikke opptjent før disse utføres, og bør balanseføre
uopptjent eller utsatt inntekt (jf. "Inntektsføring" i avsnitt 2.4.3. om inntektsføring)
Prinsipielt er det riktigere å periodisere inntekten enn å kostnadsføre avsetni
fremtidige utgifter i slike tilfeller. Paton og Littleton skriver (s. 55):

«Adjustments to recognize the effect of costs applicable to current s
which are expected to be incurred in the period following sale («after-
ts») present a more difficult problem of interpretation. (...). The difficulty
resolved when it is perceived that adjustments for after-costs are a p
the process of measuring the revenues applicable to a particular perio
sales basis. The charge for the estimated amount of such costs then be
a direct deduction from a revenue that would otherwise be overstated 

Balanseposten uopptjent inntekt kan likevel være vanskelig å fortolke. Balan
ringen er bare en fordeling til fremtidige perioder av inntekt som har tilknytnin
transaksjonen. I den internasjonale regnskapslitteraturen er det forsøkt å gi ba
posten ulike fortolkninger. Noen argumenterer for at uopptjent inntekt er å bet
som en negativ fordring. Andre betrakter balanseposten som en forpliktelse
levere tjenester i fremtidige perioder. Denne betraktningsmåten passer når pe
seringen skjer ved kostnadsføring av avsetning for fremtidige utgifter. Utvalge
bemerke at periodiseringen av inntekt ved balanseføring av uopptjent inntek
er prinsipielt forskjellig fra periodisering av f.eks. utgifter til forskning og utviklin
ved balanseføring som immateriell eiendel. I begge tilfeller er balanseposte
utsettelse av resultatføringen til fremtidige perioder. Balanseposten på kredit
skaper likevel ifølge Handbook of Accounting and Auditing, Kay og Searf
(red.), 1989 s. 13-31, et særlig behov for tilleggsopplysninger: «Careful descri
and disclosure of unearned or deferred revenue is advisable.»

Inntektsføring av langsiktig tilvirkningskontrakter etter løpende avregn
metoden, er et eksempel på at inntektsføringen av opptjent inntekt er fremskut
hold til transaksjonstidspunktet. Den løpende inntektsføringen i takt med fu
ringsgraden skaper fordring. Hvorvidt inntekten er fakturert eller ikke, er u
betydning for klassifiseringen som fordring, men kan hensyntas ved egen spe
sjon eller noteopplysning (jf. NRS 2). Ved utarbeidelsen av regnskapsstand
ble det lagt vekt på den prinsipielle sammenhengen mellom inntektsføring og 
rende balansepost. Regnskapsstiftelsen la også vekt på drøftelsen som lå ti
for den reviderte britiske SSAP 9. I appendix 3 om presentasjon av langsiktig
virkningskontrakter heter det at: «The classification of an «amount recoverab
contracts» within debtors is a somewhat unfamiliar concept which needs ca
consideration. (...). An «amount recoverable on contracts» represents an exc
the value of work carried out to date (which has been recorded as turnover
cumulative payments on account. (...). The balance arises as a derivative of th
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.4.
cess of contract revenue recognition and is directly linked to turnover. In subst
it represents accrued revenue receivable and has the attributes of a debtor.»
også verd å merke seg at ASC hadde innhentet en juridisk uttalelse: «Counse
nion obtained by the ASC confirms that «amounts recoverable on contracts» s
be classified under «Debtors» and cannot be classified under «Stocks».»

Utsatt kostnad

Utgifter til forskning og utvikling (FoU) er et typisk eksempel på utgifter som k
medføre fremtidige fordeler. Det vil alltid være usikkerhet om utgifter til FoU vi
fremtidig inntjening. Balanseføring av immaterielle eiendeler er drøftet i "Vurde-
ringsregler" i kapittel 4 om vurderingsregler, "Spesielle vurderingsregler" i avsnitt
4.4. om spesielle vurderingsregler og "Balanseføring av eiendeler" i avsnitt 4.2.1.
om balanseføring av eiendeler generelt. Skinner skriver om FoU (s. 188): «Th
no better example of a cost incurred for future intangible benefit, nor is there a 
example of the difficulty in accounting for intangibles.» Det balanseførte beløp
den delen av utgiftene til FoU som skal fordeles på fremtidige perioder gjen
avskrivning. Den immaterielle eiendelen, utsatt kostnadsføring av FoU, er prin
elt ikke forskjellig fra balanseførte varige driftsmidler. For varige driftsmidler er
balanseførte beløpet den delen av investeringsutgiften som skal fordeles på f
dige perioder gjennom avskrivning. Paton og Littleton skriver (s. 81) at: «plant c
applicable to future activity are essentially a form of «deferred charge» and s
be reported in the balance sheet under an appropriate caption.»

Oppstillingsplanen i direktivet spesifiserer utgifter til FoU som egen post un
immaterielle eiendeler, i den utstrekning nasjonal lovgivning tillater balansefø
Det er uklart om posten også inkluderer kjøpt FoU. Etter oppstillingsplanen i a
loven skal utgifter som er balanseført etter de spesielle vurderingsreglene i § 1
vises hver for seg. Bestemmelsen i § 11-11 fjerde ledd gjelder egentilvirket 
Kjøpt FoU vurderes i samsvar med de generelle vurderingsreglene for anlegg
ler i § 11-10, og vises for seg. Hverken oppstillingsplanen i aksjeloven eller i d
tivet har egne poster for kjøpt FoU. Det er grunn til å tro at oppstillingsplanen b
steder bare krever spesifisert utgifter til egentilvirket FoU, og at den er tau
kjøpt FoU. Utvalget foreslår i "Vurderingsregler" i kapittel 4 at immaterielle eien-
deler i form av FoU skal regnskapsføres etter de generelle vurderingsregle
anleggsmidler. Utvalget mener også at den prinsipielt riktige løsningen 
behandle kjøpt og egentilvirket FoU likt. Balanseført FoU bør presenteres so
post i balansen. Hvis det er slik at direktivet skal forstås å kreve spesifikasjo
egentilvirket FoU, må dette ivaretas i noter.

De spesielle vurderingsreglene i direktivet har, i likhet med de spesielle vu
ringsreglene i aksjeloven, flere bestemmelser om balanseføring av utgifter, hv
samtidig er spesifikasjonskrav i oppstillingsplanen. Flere av disse vurderin
glene er ikke aktuelle, og dermed bortfaller også de tilhørende spesifikasjon
balansen. Utgifter ved stiftelse og kapitalforhøyelse (artikkel 34 med tilhøre
hovedgruppe i oppstillingsplanen for balansen) er å betrakte som reduksjon a
betalt kapital og ikke som regnskapsmessig kostnad. Kapitalrabatt ved oppt
langsiktig lån (artikkel 41 uten spesifikasjonskrav i oppstillingsplanen) er å betr
som reduksjon i lånebeløpet og ikke som kostnad. Emisjonskostnader og kap
batt er drøftet i "Transaksjonsprinsippet" i avsnitt 2.4.1. om transaksjonsprinsipp
og i "Vurderingsregler" i kapittel 4 om vurderingsregler, avsnittene 4.4.1 og 4.4
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Avsetninger

Virksomhet kan gi opphav til fremtidige utgifter. Fremtidige utgifter som er for
saket av virksomheten i en periode, er å betrakte som påløpte kostnader i denn
oden. Sammenstillingsprinsippet krever kostnadsføring. Den tilhørende bal
posten er avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser. Balansepostene er 
«accrued liabilities». Eksempler på slike balanseposter i norsk regnskapspra
pensjonsforpliktelser, utsatt skatt, vedlikehold, opprydding eller fjerning. 
«accrued liabilities» skriver Skinner (s. 144): «(...) the necessary expense rec
tion is achieved by «accruing» the liability. For accounting purposes, that accr
as much a liability at a particular reporting date as is the contractual liability
goods and services already received.»

Oppstillingsplanen for balansen i direktivet klassifiserer avsetninger for pål
kostnader og forpliktelser som egen hovedgruppe mellom egenkapital og gjeld
er etter mønster av de tyske «Rückstellungen». Klassifiseringen er obligat
Oppstillingsplanen spesifiserer tre poster: avsetninger for pensjoner og lign
forpliktelser, avsetninger for skatt og andre avsetninger. Direktivets artikke
inneholder bestemmelser om at avsetningene inkluderer estimerte påløpte k
der og forpliktelser og estimerte tap som er oppstått.

Avsetninger for påløpte kostnader er prinsipielt ikke forskjellig fra an
påløpte kostnader som er klassifisert som gjeld. Den eneste forskjellen er at
usikkerhet om størrelsen på de endelige forpliktelsene, slik at de må estimeres
merte påløpte forpliktelser av denne typen burde ha vært klassifisert som gje

Både Danmark og Storbritannia har implementert oppstillingsplanen ved
egen hovedgruppe for henholdsvis «hensættelser» og «provisions». Jens O.
skriver om «hensættelser» i boken Årsregnskabsteori (1994 s. 89): «Hensættelse
en særskilt post placeret mellom gæld og egenkapital for at understrege denn
gori af posters blandede karakter. (...). Afgrænsningen mellom gæld og hensæ
afgøres ud fra, at der for hensættelser vil være en ikke ubetydelig usikkerhed
beløbets størrelse eller tidspunktet for betaling af beløbet.» Munford skriver 
European Accounting Guide (s. 646) at «provisions» er «expenses for the p
where the amount cannot yet be determined exactly, either because the cost 
yet been notified by the supplier or more commonly because the components o
cannot yet be identified. (...). Even though the amounts are uncertain, it is clea
some expense should be recorded in the current period, to match against rev

Utvalget mener at det er svært betenkelig å ha avsetninger som egen h
gruppe mellom egenkapital og gjeld. Thorell (s. 53) skriver også at «Rubr
avsätningar saknar motsvarighet i svensk rätt, (...).» For at balansen ikke s
misvisende, vil utvalget foreslå at det bare skal være de to hovedgruppene e
pital og gjeld. Gjeld består av tre grupper med romertall foran: avsetning for for
telser, annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Det er tre poster under avse
for forpliktelser: pensjonsforpliktelser, utsatt skatt og andre avsetninger for for
telser.

Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser er drøftet nærmere i avsnitt 7
Plikten til å regnskapsføre pensjonskostnader og tilhørende pensjonsforplikte
balansen følger av sammenstillingsprinsippet. Vederlag for arbeidsinnsats e
og andre ytelser, herunder rett til fremtidig pensjon. For selskapet påløper pen
kostnadene samtidig med lønnskostnadene. NRS har utgitt en foreløpig regn
standard om pensjonskostnader. Formålet med standarden er å bidra til at pe
kostnadene blir resultatført systematisk og fornuftig over opptjeningsperio
Fremtidig pensjonsytelse beregnes med utgangspunkt i forventet lønn på pen
ringstidspunktet. Standarden anvender en lineær opptjeningsfunksjon. Pensjo
pliktelser som finansieres ved fondsopplegg og som i realiteten er ytelsesp
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skal behandles som pensjonsforpliktelser for selskapet. Innbetalte pensjonsp
behandles som investering i pensjonsmidler. Balanseførte pensjonsforpliktel
differansen mellom verdien av pensjonsforpliktelser og verdien av pensjonsm

Posten avsetninger for skatt i direktivets oppstillingsplan er ikke entydig 
hensyn til innhold. I den britiske versjonen av direktivet er posten «provision
taxation», mens oppstillingsplanen i Companies Act har posten «taxation, inclu
deferred taxation». I den danske versjonen av direktivet er posten «hensætte
skatter», mens den danske oppstillingsplanen har posten «hensættelser til ev
skatt». Den norske versjonen «avsetninger til påløpt, ikke utlignet skatt» kan
litt velvilje forstås som påløpt skatteforpliktelse på midlertidige resultatforskje
mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat. Posten må ikke forveksle
den tidligere benevnelsen «beregnet, ikke utlignet skatt», som ble erstatte
«betalbar skatt» da regnskapsføring av utsatt skatt ble innført i Norge i 199
NOU 1992:13 s. 10). Det er lite formålstjenlig å diskutere hvilket innhold post
direktivet opprinnelig var tiltenkt. I de landene hvor utsatt skatt regnskapsføres
under Storbritannia og Danmark, fortolkes posten å inneholde utsatt skatt.

Begrepsapparat rundt utsatt skatt kan imidlertid virke forvirrende i forhol
den vanlige regnskapsterminologien for fremskutt og utsatt resultatføring (acc
og deferrals). Utsatt skatt er «accrued liabilities». Det er betalbar skatt som er
i forhold til kostnadsføring av skatt. Regnskapsmessig er kostnadsføringen 
skutt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er en «accrued expense» og den tilh
balanseposten er en «accrued liability». Benevnelsen «utsatt skatt» burde er
med påløpt skatt. Balanseposten «utsatt skatt» er en avsetning for påløpt ska
ennå ikke er betalbar. Balanseposten «utsatt skattefordel» er en utsettelse a
nadsføringen. Utvalget vil likevel ikke foreslå innført ny regnskapsterminolo
denne omgang. I internasjonal regnskapsterminologi er utsatt skatt et et
begrep. Det er imidlertid overraskende at FASB ved overgang fra utsettelseme
til gjeldsmetoden i FAS 109 unnlot å tilpasse definisjonene til den alminnelige r
skapsterminologien. «Deferred tax liability» slik den er definert i Appendix E
egentlig en «accrued liability».

Formålet med regnskapsføring av «utsatt skatt» er å behandle skatt som e
nad. Skattekostnaden består av betalbar skatt på skattemessig resultat og ska
ningen av midlertidige resultatforskjeller og underskudd til fremføring. Skattek
naden skal sammenstilles med resultat før skatt. Den tilhørende balanse
«utsatt skatt» er avsetning for påløpt skatt. Balanseposten «utsatt skatteford
utsatt kostnad, og skal i utgangspunktet vurderes etter de generelle vurderi
glene for anleggsmidler. Aksjeloven § 11-11 syvende ledd har imidlertid
begrensningsregel for balanseføring av utsatt skattefordel. Begrensningsrege
nærmere drøftet i "Skatt" i avsnitt 4.4.6.. Utvalget mener at regelen ikke lenger
nødvendig.

Andre avsetninger inkluderer bl.a. periodisk vedlikehold og fremtidige f
ningsutgifter. Plikten til å regnskapsføre påløpte vedlikeholdskostnader og
ningskostnader følger av sammenstillingsprinsippet. Oslo Børs har i flere R
skapssirkulærer anbefalt de børsnoterte selskapene å foreta avsetninger for
disk vedlikehold. Regnskapsrådet har avgitt uttalelse nr. 86 om fjerningsutgift
kontinentalsokkelen. Fjerningsutgifter er drøftet i "Nærmere om avskrivning av
anleggsmidler" i avsnitt 4.3.5..

Andre avsetninger kan inkludere avsetninger for tap på kontrakter. Plikten
regnskapsføre tap på kontrakter følger av forsiktighetsprinsippet. Oslo Børs
Regnskapssirkulære 1990 krevd kostnadsføring av forventet tap på kontrakte
tilhørende balanseposten er en avsetning når selve kontrakten ikke balans
NRS 1 krever avsetning for forventet tap på varekontrakter, og NRS 2 krever a
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ning for forventet tap på langsiktige tilvirkningskontrakter. Disse avsetningene
imidlertid klassifiseres som kortsiktig gjeld fordi de inngår i varekretsløpet. NR
krever eksplisitt at avsetningen skal klassifiseres som kortsiktig gjeld etter at d
foretatt nedskrivning av balanseførte prosjektkostnader. Andre avsetninge
også inkludere avsetning for betinget tap. NRS 3 krever kostnadsføring av be
tap som er sannsynlig og kvantifiserbart.2.3.8. Nærmere om individuell vurde
versus sikringsvurdering og porteføljevurdering. Bestemmelser i direktivet og p
sis i enkelte land. Bestemmelsen om individuell vurdering i artikkel 31 nr. 1 e e
ordlyden «de enkelte komponenter av postene» ikke entydig med hensyn på
regeringsnivå. Det kan være nyttig å se bestemmelsen i sammenheng med a
7, som forbyr motregning mellom poster. En sammenligning av ordlyden i d
bestemmelsene kan gi inntrykk av at forbudet mot motregning gjelder på et h
aggregeringsnivå enn det individuelle vurderingsprinsippet. Det gir imidlertid in
mening. Motregningsforbudet må gjelde for minst like lavt aggregeringsnivå 
vurderingsenheten. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at retti
og forpliktelser som følge av en kontrakt ikke unnlates balanseført på grunn av
regning, men fordi balanseføring tradisjonelt har vært foretatt på grunnlag av 
nomførte transaksjoner og ikke inngåtte kontrakter. En annen sak er at kontrak
holdet kan gi et urealisert tap som skal resultatføres selv om kontraktsforholde
er balanseført.

Bestemmelsen om vurderingsenhet kan også ses i sammenheng med art
som gjelder aggregeringsnivå for spesifikasjon. Spørsmålene om motregning
deringsenhet og spesifikasjon vil alltid være relatert til hverandre.

I den danske årsregnskabsloven er brukt ordlyden «bestanddele». Under 
ingsbehandlingen ble det bl.a. svart følgende på spørsmålet om definisjon: «
«bestanddele» kan defineres som «elementer», og bestemmelsen om verd
telse hver for seg skal ses i motsætning til en enbloc-vurdering.» (Gjengitt i Ha
ager og Runge Johansen s. 417)

Forøvrig synes det å forekomme fravik i dansk praksis, som er begrunne
kravet om «et retvisende billede». Hasselager og Runge Johansen skriver om
(s. 417):

«I praksis er der forekommet tilfælde, hvor det er anset for i strid med kr
om et retvisende billede at anvende princippet i den yderste konsekve
selskab, som har en portefølje af ensartede aktiver (værdipapirer, 
domme, skibe etc) kan finde det forkert at udgiftsføre nedskrivninge
visse af aktiverne, der er faldet i værdi, uden i resultatopgørelsen at
hensyn til en mulig værdistigning på andre aktiver i samme kategori.»

Når det gjelder opplysningsplikten om fravik fra prinsippet om individuell vur
ring, henviser Hasselager og Runge Johansen til prinsippfraviksbestemmels
26 stk. 2, som tilsvarer artikkel 31 nr. 2. Dette kan som påpekt av utvalget i "Nær-
mere om TFV-begrepet" i avsnitt 2.3.4. foran ikke være riktig hvis begrunnelsen 
porteføljevurdering er kravet om å gi et TFV.

Storbritannia har også implementert prinsippet om individuell vurdering i 
givningen. I regnskapsstandarden SSAP 2 er de fleste av de alminnelige prins
i artikkel 31 foreskrevet som «fundamental accounting concepts (...) which und
the periodic financial accounts of business enterprises», men prinsippet om i
duell vurdering er utelatt. Standarden kan fortolkes å inneholde et generelt frav
direktivbestemmelsen. Konflikten forsterkes av at regnskapsstandardene h
rettslig status i Storbritannia.

Tysk regnskapslovgivning inneholder selvfølgelig prinsippet om individu
vurdering, «Einzelbewertung». Fjerde direktiv bygger jo som kjent på tysk r
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skapslovgivning. Prinsippet følges også i praksis. I en publikasjon fra revisjon
skapet Coopers & Lybrand, Foreign Currency Translation and Hedging (199
det trukket frem et viktig unntak fra prinsippet, nemlig valutasikring. Tyske
anvender laveste verdis prinsipp ved omregning av fordringer i utenlandsk v
og analogt høyeste verdis prinsipp for gjeld, og kostnadsfører urealisert valu
Det er likevel tillatt å motregne urealisert valutavinning på en sikringstransak
mot det urealiserte tapet. Unntaket er beskrevet og kommentert som følger i 
kasjonen (s. 212):

«If an enterprise has hedged against a specific foreign currency recei
and the exchange rate at the balance sheet date indicates that the rece
if unhedged, would have to be reduced, it is permissible to offset an un
lized gain from the hedging transaction against the unrealized loss inh
in the receivable. This is one of the rare exceptions to the rule that un
zed gains should not be offset against unrealized losses.»

Det tyske unntaket er interessant for fortolkningen av de alminnelige prinsip
for vurdering og fravik fra disse. For det første må hjemmel for unntaket være
sippfraviksbestemmelsen siden tyskerne ikke har implementert overstyrings
sippet. For det annet er valutasikring et generelt unntak. Det må bety at til og
tysk lovfortolkning synes å akseptere at prinsippfraviksbestemmelsen for unn
tilfeller i artikkel 31 nr. 2 kan gjelde generelt.

Utvalget vil også trekke frem en kuriositet i den tyske regnskapslovgivnin
angående prinsippet om «Einzelbewertung». De alminnelige bestemmelsen
vurdering er tatt inn i annet avsnitt i Handelsgesetzbuch (§ 252), som bare g
for aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar. Første avsnitt s
der for alle foretak, inneholder i § 240 en bestemmelse om gruppevurdering. B
og Mertin (1986 s. 9D) kommenterer forholdet slik: «Andere Vorschriften kön
die Grundsätze durchbrechen, (...) und lässt die Gruppenbewertung zu, obwo
dem Grundsatz der Einzelbewertung entgegensteht.»

I den svenske utredningen av Per Thorell er som nevnt foran konklusjon
det er overensstemmelse mellom de alminnelige vurderingsprinsippene i artikk
og gjeldende svensk rett. Spørsmålet om individuell vurdering eller portefølje
dering er drøftet i en anbefaling til god regnskapsskikk for aksjer og andeler (
nr. 12), hvor det bl.a. er uttalt om omløpsaksjer: «En väsentlig fråga är om l
värdets princip skall tillämpas aktieslag för aktieslag eller för aktieportföljen 
helhet. Varken lagtext eller lagförarbeten ger något klart svar på denna fråga

Denne uttalelsen er interessant for forståelsen av de generelle vurderin
glene for omløpsmidler i svensk regnskapslovgivning og dermed også for n
regnskapslovgivning. Samtidig vil uttalelsen kombinert med Thorells overvein
si noe om svensk holdning til direktivbestemmelsen. FAR fortolker altså ikke 
givningen som hinder for å anbefale en porteføljevurdering når det videre ut
«FAR anser dock att starka skäl, såsom att syftet med at placera i flera akties
att uppnå riskspridning, talar för att acceptera en kollektiv värdering i fråga
börsnoterade aktier.» FAR anbefaler at nedskrivningsplikten for anleggsaksje
deres separat for hver aksjepost, men åpner likevel for porteføljevurdering: 
däremot de olike aktieposterna tilsammans närmast är att betrakta som en
(portfölj) bör en värdering kunna göras på kollektiv basis på samma sätt som a
teras för omsättningsaktier.»

IASC tar i IAS 25, Accounting for Investments, et klart standpunkt for po
føljevurdering av omløpsaksjer:

«In general, the concern of an enterprise is with the overall value of its
rent investment portfolios, and not with each individual investment, s
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the investments are held collectively as a store of wealth. Consistent
this view, investments carried at the lower of cost and market value ar
lued on an aggregate portfolio basis.» (par. 18)

Selve standarden reflekterer likevel at det er ulike syn ved at både porteføljev
ring og individuell vurdering tillates.

For langsiktige aksjeinvesteringer derimot kan det ifølge IASC argumen
for individuell vurdering:

«Many long-term investments are of individual importance to the inves
enterprise. The carrying amount of long-term investments is therefore
mally determined on an item-by-item basis. However, in some count
marketable equity securities classified as long-term investments ma
carried at the lower of cost and market value determined on a portfolio
sis.» (par. 20)

Siden EU-landene er sterkt representert i IASC, er det rimelig grunn til å anta a
teføljevurdering også er blitt drøftet i forhold til artikkel 31. Porteføljevurdering 
derfor ikke ha blitt kategorisk avvist. Adgangen til å benytte porteføljevurde
kan riktignok ha blitt begrunnet med kravet om å gi et TFV, men dette ville i så
være et omstridt grunnlag.

Utvalget vil sterkt fraråde at porteføljevurdering blir avvist formelt på grunn
av artikkel 31, og anbefaler at spørsmålet avgjøres på faglig grunnlag. Det er s
usikkerhet rundt individualitetsprinsippet i artikkel 31 nr. 1 e og forholdet til b
prinsippfraviksbestemmelsen i artikkel 31 nr. 2 og overstyringsprinsippet i arti
2 nr. 5, at direktivbestemmelsen i artikkel 31 nr. 1 e ikke bør implementeres di
i norsk regnskapslovgivning.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Vurderingsreglene i den norske aksjeloven og regnskapsloven gjelder i utg
punktet den enkelte eiendel. Dette gjelder også ved anvendelse av laveste
prinsipp. Det betyr at en mindreverdi i en eiendel ikke automatisk kan unnlates
nadsført med den begrunnelse at det er en merverdi i en annen eiendel.

Vurderingsreglene i aksjeloven og regnskapsloven har imidlertid bestemm
som kan fortolkes å tillate fravik fra en strengt individuell anvendelse av lav
verdis prinsipp når dette er i samsvar med god regnskapsskikk. Vurderingsre
for omløpsmidler har en bestemmelse om hva virkelig verdi skal anses som, d
ikke eiendelens art eller andre forhold tilsier at det i samsvar med god regns
skikk fastsettes en annen verdi. Formuleringen om at «forholdene tilsier (..
annen verdi» er blitt fortolket av bl.a. Vårdal og Johnsen (1989 s. 176) å inklu
at poster vurderes under ett når forholdene tilsier det. Det henvises også til f
ternes innledende merknader til vurderingsreglene (1989 s. 152), hvor de hev
det vil være i strid med god regnskapsskikk å kostnadsføre et urealisert tap
enkeltpost dersom foretaket har sikret seg mot dette tapet. For anleggsmidler
bestemmelsen om at det bare skal nedskrives i den utstrekning det må anse
vendig etter god regnskapsskikk, som er blitt fortolket å gi hjemmel for å vur
poster under ett.

Det er flere uttalelser om og anbefalinger til god regnskapsskikk, samt r
skapsstandarder, som omhandler spørsmålet om nedskrivningsplikten gjelde
viduelt eller om nødvendigheten av å resultatføre urealisert tap kan vurderes p
regert nivå.
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Sikring og resultatmåling

Virkningen av laveste verdis prinsipp for resultatmålingen er påbud om kostna
ring av urealisert verdifall når det oppstår og forbud mot inntektsføring av urea
verdistigning. Laveste verdis prinsipp kunne alternativt ha vært formulert so
inntektsførings- og kostnadsføringsprinsipp. Det ville ha vært det mest naturlig
transaksjonsbasert historisk kost regnskap, hvor hovedformålet er å måle res
i perioden ved sammenstilling (matching) av inntekter og kostnader. Tradisjon
likevel vurderingsprinsippene blitt formulert som regler for vurdering av eiend
i balansen.

Regnskapslovkomitéen av 1959 fokuserte som nevnt også sterkt på resul
lingen, og uttalte bl.a. (s. 94): «I en igangværende virksomhet vil det da være e
mær oppgave for balanseoppgjøret å danne grunnlaget for beregningen av vir
hetens økonomiske resultat. En kaller gjerne en slik balanseoppstilling for en d
eller resultatbalanse.»  Regnskapslovgivningen bygger som beskrevet i "Grunnleg-
gende prinsipper i norsk regnskapslovgivning" i avsnitt 2.2., på en samling a
grunnleggende regnskapsprinsipper, som kan betraktes som et implisitt konse
rammeverk. Vurderingsreglene må fortolkes i sammenheng med det konsep
rammeverket, og kan ikke betraktes som en isolert samling av balansevurderi
gler.

Økonomisk virksomhet er forbundet med risiko. Foretak som er ekspone
ulike typer prisrisiko, eksempelvis valutarisiko og renterisiko, kan beskytte seg
negative virkninger av risikoeksponering. Sikring er en form for risikostyring. 
grunnleggende prinsippet for regnskapsføring av sikring er at vinning og tap kn
til sikringsinstrument og sikringsobjekt skal resultatføres symmetrisk. Symme
behandling kan oppnås ved at vinning og tap blir resultatført løpende eller v
resultatføringen blir utsatt. Vurdering av verdipapirer til markedsverdi og om
ning av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta med balansedagens kurs, vil au
tisk føre til symmetrisk resultatføring av vinning og tap på disse balansepos
Laveste verdis prinsipp er usymmetrisk resultatføring av vinning og tap. En st
individuell anvendelse av prinsippet vil gi en resultatføring som er i konflikt m
det grunnleggende prinsippet for regnskapsføring av sikring.

Den første prinsipielle drøftelsen av sikringsvurdering finnes, såvidt en er 
med, i forarbeidene til anbefalingen til god regnskapsskikk for fordringer og gj
utenlandsk valuta, GRS 11. Gjesdal og Johnsen (Revisjon og regnskap 2/82
menterte valutapostenes særtrekk og konsekvenser for regnskapsmessig beh
blant annet som følger:

«For det første vil en valutakursending virke symmetrisk på eiendele
gjeld. Dette betyr at dersom fordring og gjeld i en valuta er balansert, e
lutarisikoen fullstendig eliminert. Ved anvendelse av et rendyrket lav
verdis prinsipp, vil periodiseringen av urealisert vinning og tap bli forsk
lig, og regnskapet vil i en gitt periode ikke reflektere fravær av risiko!»

Anbefalingen er en fortolkning av vurderingsreglene i aksjeloven og regnska
ven for fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, hvor det er tatt hensyn til valuta
tenes særtrekk. Det er et grunnleggende prinsipp i anbefalingen at resultatreg
og balanse bør reflektere valutasikring så langt dette er mulig innenfor lovens
mer.

Anbefalingen fokuserer på symmetrisk resultatføring ved valutasikring bå
den prinsipielle drøftelsen og i reglene om motregning. I en forskningsrappo
FASB (1991), Hedge Accounting: An Exploratory Study of the Underlying Issu
er det også resultatføringen som er i fokus (s. 8-9):
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«Hedge accounting was developed to overcome what is often said to 
income statement problem created by hedging activities. In particular
problem is characterized as a timing problem because of the potentia
the «mismatching» of reported gains and losses on hedge components
generally accepted accounting principles. That is, even though the ec
mic gains and losses on hedge components may arise in the same peri
have counterbalancing effects on the entity's income, generally accepte
counting principles for the timing of their recognition may prevent conc
rent recognition of the loss and counterbalancing gain, thereby causin
entity's reported income to be understated in one period and oversta
another, or vice versa.

Under either a deferral or mark-to-market approach, hedge accou
results in symmetry between the accounting for the hedged item an
hedging instrument.»

Om konsekvensene av ikke å ta hensyn til sikring i resultatføringen heter det 
porten (s. 6):

«Indeed, the failure of financial statements to reflect those hedging act
es would render the statements suspect, much like a map that failed 
flect a significant geographical feature (such as a recently compl
road).»

Utvalget vil gi sin tilslutning til prinsippet om symmetrisk resultatføring av sikri
som er kommet til uttrykk i GRS 11 om valutasikring og i den amerikanske f
kningsrapporten om sikring generelt. En strengt individuell anvendelse av la
verdis prinsipp som ignorerer sikring, er i konflikt med sammenstillingsprinsip
og bygger på feil forståelse av forsiktighetsprinsippet. Forsiktighetsprinsippet
fortolkes i sammenheng med usikkerhet. Det er feil anvendelse av prinsippet å
nadsføre et urealisert tap som en i realiteten har sikret seg mot. På grunn av d
omfanget sikring etterhvert har fått og den betydelige virkningen sikring kan h
resultatet, vil utvalget foreslå at prinsippet om symmetrisk resultatføring av sik
tas med blant de grunnleggende regnskapsprinsippene.

Kriterier for sikringsvurdering

Det er vanskelig å trekke grensen for hva som kommer inn under sikring og hv
faller utenfor. Norsk RegnskapsStiftelse har et igangværende prosjekt om fin
elle instrumenter som også vil inkludere sikring. IASC og FASB blant andre
igangværende prosjekter, men det foreligger ingen regnskapsstandard på om
Sikringsproblematikken er likevel berørt i flere standarder, spesielt i FAS 52
valuta og FAS 80 om futures kontrakter.

Sikring er et forhold mellom to posisjoner som i andre henseender er at
Den ene er posisjonen som skal sikres, sikringsobjektet. Den andre er posi
som skal sikre, sikringsinstrumentet. Det er mest vanlig å forestille seg at sikr
objektet blir anskaffet eller oppstår først, men posisjonene kan oppstå sim
eller til og med i motsatt rekkefølge. Det avgjørende spørsmålet må være om
sjonene sikrer hverandre og ikke hva som er sikringsobjekt og sikringsinstrum

Det er vanlig å stille noen alminnelige krav for at prinsippene for regnskap
ring av sikring skal kunne anvendes på et sikringsforhold. For det første er 
åpenbart krav at den posisjonen som skal sikres (sikringsobjektet) kan identifi
og at posisjonen innebærer risiko for foretaket ved prisendringer. Et annet åp
krav er at prisendringer i sikringsobjekt og sikringsinstrument skal motvirke h
andre. Perfekt sikring foreligger når virkningen av prisendring i objekt og ins
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ment er like store og motsatte. Ved sikringsrelasjoner som er mindre enn per
er spørsmålet hvilke krav som skal stilles til korrelasjon for at relasjonen skal k
behandles som sikring regnskapsmessig. Ved sikringsrelasjoner mellom ek
rende posisjoner og fremtidige transaksjoner («anticipatory hedges») er spør
om det må foreligge faste avtaler eller om det er tilstrekkelig med et krav om s
synliggjøring.

Den norske regnskapsanbefalingen om valuta (GRS 11) omhandler ba
enkleste og tradisjonelle formene for valutasikring: Fordringer/gjeld i samme v
som sikrer hverandre og termintransaksjoner som sikrer fordringer/gjeld. Nå
gjelder sikringsvurdering av fordring og gjeld i samme valuta, er det ikke noe 
om at fordringen og gjelden skal ha samme løpetid. Et foretak kan sikre et lang
valutalån ved mer kortsiktige plasseringer i vedkommende valuta (eller ved kjø
valuta på kortsiktig termin). Poenget er at når fordringen forfaller, kan en foreta
plasseringer i samme valuta. Kostnaden forbundet med dette eller det tap en
lide ved å unnlate å forlenge sikringen, skal belastes fremtidige perioder
samme argumentet gjelder også for fordringer som er gruppert som omløpsm
Det betyr at kortsiktige og langsiktige poster kan sikre hverandre. NSRF ve
likevel å holde de to gruppene adskilt også når det gjelder sikringsvurdering. M
foretak har oversett anbefalingen på dette punktet. Oslo Børs har ikke sett
grunn til å reagere på en slik praksis.

Fordringer/gjeld kan også anses som sikret dersom det er inngått faste ko
ter om fremtidige utbetalinger/innbetalinger i vedkommende valuta. Tilsvarend
det også kunne foreligge sikring mellom valutaterminkontrakter og andre kon
ter som varekontrakter og investeringskontrakter. Når det gjelder sikring ved f
tidige transaksjoner, er det i drøftelsen presisert som et vilkår at det er inngått
lig faste kontrakter som fastlegger betalingens størrelse.

Anbefalingen inneholder også en drøftelse av om den reduksjon i valutar
som kan oppnås ved å spre opplåning eller plassering på ulike valutaslag, ka
lifisere for å regnskapsføres som sikring. Anbefalingen konkluderer med at mo
ning av vinning i en valuta mot tap i en annen ikke bør forekomme, fordi spred
på flere valutaslag ikke vil eliminere risikoen. Som en kommentar skriver Gje
og Johnsen i en bakgrunnsartikkel for anbefalingen (Revisjon og regnskap 8/
de vil anta at en normalt kan oppnå større risikospredning ved valutadiversifis
enn ved diversifisering i aksjemarkedet. John Christian Langli (Beta 2/93)
bekreftet antakelsen i en empirisk undersøkelse av risikoreduksjon ved porte
investeringer. Langli skriver (s. 55-56):

«Resultatene (...) viser at sikringseffektene i valutamarkedet er minst
store som sikringseffektene i aksjemarkedet. Dette gjelder selv om vi 
tar hensyn til at valutaporteføljen kan fremtre både på eiendels- og gj
siden i balansen. Ved å se valutafordringer og valutagjeld under ett, kan
for sikringseffektene i valutamarkedet økes betydelig. Empirisk sett er
følgelig ingen grunn til at regnskapslitteraturen skal være tilbakeho
med å anbefale porteføljeprinsippet på valutainvesteringer, når det ka
vendes for porteføljeinvesteringer i aksjemarkedet.»

I spørsmålet om å begrense regnskapsføring av valutasikring er anbefalinge
sistent i den forstand at det kreves faste kontrakter for fremtidige transaksjone
sannsynlighet på 1) og at motregningen er begrenset til samme valuta (dvs. p
korrelasjon). En eventuell utvidelse av regnskapsføring av sikring kan skje v
det fires på begge kravene. Det er ingen faglig begrunnelse for at det bare skal
fires på korrelasjonskravet. Det er gode grunner for å se nærmere på om e
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Siden utgivelsen av anbefalingen om valuta i 1983 har det vært en utvik
praksis i retning av å slakke litt på de strenge kravene. For det første anv
mange børsnoterte selskaper nå dagskurs ved vurdering av kortsiktige fordrin
gjeld og motregner dermed automatisk urealisert valutavinning og tap i alle 
taer. Noen få børsnoterte selskaper foretar porteføljevurdering av langsiktig v
gjeld. Oslo Børs har i Regnskapssirkulære 1992 uttalt at Børsen vil aksept
langsiktig valutagjeld vurderes under ett hvis valutagjelden styres som en p
følje. Børsen uttalte samtidig at en generell motregning ikke er i overensstem
med norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk.

Også internasjonalt har det vært en utvikling i retning av å stille mindre str
krav til sannsynliggjøring for at fremtidige transaksjoner skal kvalifisere for re
skapsmessig sikring. I FAS 52 var kravet «firm commitment», som tilsvarer det
ske kravet i GRS 11. FAS 80 utvidet det regnskapsmessige sikringsbegrepet
inkludere sannsynlige (probable) fremtidige transaksjoner. FAS 80 introdu
også kravet om høy korrelasjon mens FAS 52 krever at sikringsinstrumente
være i samme valuta. Siden de to standardene omhandler begrensede deler
ringsproblematikken, FAS 52 primært posisjoner i utenlandsk valuta som ska
res og FAS 80 futures som sikringsinstrument, har inkonsistensen skapt usik
og ført til variert praksis for poster som ikke er dekket av de to standardene. I
uttalte FASB Emerging Issues Task Force seg om sikring av valutarisiko v
anskaffe valutaopsjoner (EITF Issue No. 90-17). Uttalelsen som også om
spørsmålet om en opsjon brukt for å sikre en antesipert transaksjon kan regn
føres som sikring, slår fast at også sannsynlige fremtidige transaksjoner kan 
fisere.

Forskningsrapporten fra FASB inneholder en omfattende drøftelse av hvo
sannsynlige antesiperte transaksjoner skal kunne kvalifisere som sikring regn
messig. En tilsvarende drøftelse vil falle utenfor rammen av utvalgets utred
Det kan imidlertid konstateres at rapporten ikke gir noe endelig svar på om 
synlige antesiperte transaksjoner kvalifiserer eller hvilke kriterier som skal s
for å sannsynliggjøre at transaksjonen inntreffer som forventet. I Discussion M
randum, Recognition and Measurement of Financial Instruments, fra 1991
FASB bare henvist til diskusjonen i forskningsrapporten og begrenset seg til å
følgende grunnleggende spørsmål til høringsinstansene (s. 133): «Can antici
hedges - hedges of unrecognized firm commitments or probable anticipated 
actions - qualify for hedge accounting?» Det kan bemerkes at FASB også 
spørsmålet for de fremtidige transaksjonene som det er inngått faste avtale
Svarene eller FASB's videre arbeid med henblikk på å utgi en standard om
skapsføring og måling av finansielle instrumenter er ikke kjent.

IASC har i revidert høringsutkast om finansielle instrumenter (E 48) satt s
synlighetskravet til «highly probable» og korrelasjonskravet til «high degree of
relation». Om sannsynlighetskravet sies det i de innledende kommentarene
viktigste endringene i revidert utkast (s. 4):

«A high degree of probability is considered to exist when an enterprise
a contractual commitment or when the characteristics and expected ter
the future transaction have been identified and circumstances provide
suasive evidence that the transaction will occur as expected.»

Om korrelasjonskravet sies det i drøftelsen (§ 147):

«A high degree of correlation exists when the economic relationship 
ween the prices of the two items is clear and a high correlation in the 
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movements throughout the hedge period is highly probable, even th
the hedging instrument is not identical to the position at risk. An assess
of the likelihood of this price correlation is necessary at the time man
ment designates a financial instrument as a hedge, requiring the exerc
judgement.»

Ut over de prinsipielle betraktningene gir hverken høringsutkastet fra IASC 
forskningsrapporten fra FASB noen nærmere avklaring på det grunnleggend
blemet i spørsmålet om fremtidige betalingsstrømmer i utenlandsk valuta kan 
å være sikret ved fordringer og gjeld i den samme valutaen. Dette spørsmå
aktuelt for mange norske foretak som har gjeld og forventede inntekter i sa
valuta. Problemstillingen ble utredet av Gjesdal og Johnsen i forarbeidene til
11. Mens det for gjeldens vedkommende bare er usikkerhet knyttet til valutaku
er fremtidige inntekter betydelig mer usikre. Salgsinntekter vil være et produ
de tre faktorene: kvantum, pris og valutakurs. Det kan forekomme at salg ikk
finne sted i det hele tatt. Ser en bort fra den muligheten, er usikkerheten kny
pris og valutakurs. Det sentrale poenget er at pris- og valutarisikoen ikke er to
hengige risikofaktorer. Sammenhengen er ofte slik at når prisen stiger, synker
takursen og omvendt. Prisrisiko og valutarisiko knyttet til salgsinntekten vil der
kunne sikre hverandre. I ekstreme tilfeller kan prisen i norske kroner være re
upåvirket av endringer i valutakursen. I så fall vil det ikke være noe behov for å
salgsinntekten. På den annen side vil heller ikke salgsinntekten kunne sikre v
risikoen knyttet til gjelden.

Dersom det er inngått faste kontrakter om betalingene i utenlandsk valut
de fremtidige betalingsstrømmene risikomessig være analoge med fordringer
og kvalifiserer for å inngå i sikringsvurderingen. I fravær av kontrakter bør en 
ytterst varsom med å utsette kostnadsføring av urealisert valutatap, selv om e
ger å fire litt både på sannsynlighetskravet og korrelasjonskravet i forhold til 
11.

Det grunnleggende problemet med å bestemme hva som er valutarisikoen
tet til fremtidige transaksjoner i utenlandsk valuta, gjelder også ved konsolid
av utenlandske datterselskaper. Dagskursmetoden (jf. "Omregning av utenlandsk
datterselskap" i avsnitt 6.3.2.) for omregning av datterselskapenes regnskap
basert på et nettoinvesteringssyn. Eiendeler i et utenlandsk datterselskap er
dette synet sikret mot kurssvingninger i den utstrekning de er finansiert ved
vertslandets valuta. Det er bare nettoinvesteringen, eiendeler minus utenl
gjeld, som er utsatt for valutarisiko. Skal regnskapet reflektere kurssikringen
dagskursen benyttes både for eiendeler og gjeld. Gjesdal og Johnsen (Revis
regnskap 4/83) har påvist at nettoinvesteringssynet ikke er riktig når valutakur
ringene skyldes inflasjonsforskjeller. Dagskursmetoden gir derfor villedende in
masjon om de økonomiske virkningene av denne typen kursendringer. Når de
imot gjelder valutakursendringer som ikke har sin årsak i inflasjonsforskjeller, 
der nettoinvesteringssynet. Hovedkonklusjonen er at valutakursendringer ikk
vurderes isolert fra de prisendringer de er resultatet av eller årsaken til.

Et annet viktig poeng hos Gjesdal og Johnsen er at det ikke er noen for
valutamessig mellom et datterselskap og utenlandsk aktivitet med inn- og utbe
ger i utenlandsk valuta som ikke er organisert som utenlandsk datterselskap. 
investeringssynet kan derfor formuleres som en generell påstand om at valuta
forbundet med aktivitet er en funksjon av differansen mellom verdien av eien
med inntjening i utenlandsk valuta og gjeld i denne valutaen. Derfor bør kostn
føring av tap på gjeld kunne utsettes i den utstrekning den kan motregnes mo
fremtidige valutainntekter. I Norge har dette vært en aktuell problemstilling. 
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skaper med inn- og utbetalinger i utenlandsk valuta i forbindelse med driften f
sierer gjerne denne virksomheten ved lån i samme valuta. Både innen olje og
fart f.eks. gjøres dette i stor utstrekning. En regner seg da å være sikret mot v
svingninger og ønsker at regnskapet skal reflektere dette. GRS 11 i likhet med
52 krever imidlertid at betalingsstrømmene skal være fastlagt ved kontrakter 
det skal kunne foretas en sikringsvurdering. Samtidig anvendes dagskursme
for omregning av utenlandske datterselskapers regnskaper ukritisk både i 
Norge og de fleste andre land. Det er imidlertid inkonsistent at valutaomregni
avhenger av den formelle organiseringen. Omfanget av inkonsistensen vil k
reduseres ved at det fires på sannsynlighetskravet og korrelasjonskravet fo
ringsvurdering av fremtidige transaksjoner samtidig som det legges begrensn
på anvendelse av dagskursmetoden for omregning av utenlandske dattersel
eventuelt at metoden modifiseres eller erstattes med en annen metode. Gjes
Johnsen hevder at: «Inflasjonsforskjeller er en så viktig årsak til kursendringer
ren dagskursmetode ikke vil være brukbar i det lange løp». Dagskursmetod
kunne gi misvisende resultater selv ved små, men vedvarende inflasjonsforsk
Gjesdal og Johnsen avslutter med: «Vi har derfor sterke motforestillinger mo
dominerende stilling dagskursmetoden etter hvert synes å få».

Inkonsistensen mellom sikringsvurdering generelt og omregning av utenla
datterselskap ved dagskursmetoden gir seg også et merkelig utslag i forholde
lom morselskapets selskapsregnskap og konsernregnskapet. Problemet 
investering i utenlandsk datterselskap hvor morselskapet har langsiktig gjeld 
kommende valuta, og hvor formålet med låneopptaket er å sikre den valutaris
morselskapet mener er knyttet til investeringen. I morselskapets selskapsreg
vil aksjeinvesteringen normalt ikke kvalifisere for sikringsvurdering, og et valu
tap på gjelden vil bli kostnadsført. Ved bruk av dagskursmetoden for omregnin
datterselskapets regnskap føres omregningsdifferansen på nettoinveste
direkte mot egenkapitalen i konsernregnskapet. Siden låneopptaket i morsels
har til hensikt å sikre valutarisikoen knyttet til investeringen og dermed netto
dien i det utenlandske datterselskapet, er et vanlig syn at denne sikringen bør 
teres i konsernregnskapet selv om den ikke reflekteres i investors selskapsreg
Etter internasjonale prinsipper føres kursendring på lånet direkte mot egenkap
i konsernregnskapet som motpost til omregningsdifferansen på nettoinvester

Oslo Børs har i Regnskapssirkulære 1990 uttalt at sikringsvurdering ogs
tillates i morselskapets selskapsregnskap dersom det kan dokumenteres at 
og lånet sikrer hverandre. Børsen understreker likevel at kostnadsføring av v
tap fortsatt vil være hovedregelen.

Uttalelsen fra Oslo Børs kan generaliseres til å gjelde for alle aksjeinvester
i utenlandsk valuta og andre eiendeler med inntjening i utenlandsk valuta som
skip. For skip kan det finne sted en økning i markedsverdien (målt i norske kr
samtidig med at valutagjelden øker på grunn av kursstigning. For at en sikring
dering skal bli aktuell, må det sannsynliggjøres at verdiendringer av skip målt 
ske kroner har høy grad av korrelasjon med valutakursendringer.

NRS 3 omhandler sikring av betingede utfall. Ifølge standarden kan sikring
å foreligge når vinningen og tapet er knyttet til samme hendelse. Det vil da 
naturlig å vurdere betinget vinning og tap under ett og kostnadsføre nettotape

Utvalget mener at kriteriene for sikringsvurdering ikke skal innebære krav
faste kontrakter eller perfekt korrelasjon. Sannsynlighetskrav og korrelasjon
bør utvikles gjennom god regnskapsskikk.

Utvalget mener at spørsmålene om metodevalg for omregning av utenlan
datterselskapers regnskaper og om fremtidige transaksjoner kan være komp
en sikringsvurdering, i realiteten er det samme spørsmålet om valutarisiko og
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tasikring. Inkonsistensen i dagens praksis er uheldig. Selv om dagskursme
bygger på en feilaktig forståelse av valutasikring, er det likevel urealistisk å fo
forbud mot metoden i norsk regnskapslovgivning så lenge metoden er så u
internasjonalt.

Porteføljevurdering

Risikostyring kan være både sikring og porteføljestyring. Det kan være vansk
skille sikring fra porteføljestyring, noe som skyldes at sikring ikke er klart defin
Sikring har som formål å eliminere eller redusere negative virkninger av risik
sponering, men vil samtidig eliminere eller redusere muligheten for vinning. 
porteføljestyring er det mulig å diversifisere bort store deler av risikoen uten å 
sere forventet avkastning på porteføljen. Om skillet mellom sikring og diversi
ring heter det i forskningsrapporten fra FASB (s. 59):

«Hedging is a subset of diversification. The distinguishing feature betw
hedging and diversification is the extent to which the process prot
against risk versus increases the entity's expected profit. If protec
against risk is at least as likely as increasing profit, the activity is a he
otherwise it is some other form of diversification.»

Foran er det konkludert med at en strengt individuell anvendelse av laveste 
prinsipp som resulterer i kostnadsføring av et tap som en har sikret seg mot, er
med grunnleggende regnskapsprinsipper. En slik meningsløs kostnadsføring
heller ikke av vurderingsreglene hverken i EU-direktivet eller norsk regnskaps
givning. Spørsmålet er om det samme vil gjelde for poster som styres som e
tefølje, f.eks. aksjer, og om det bør være en porteføljevurdering som reflek
virkningen av diversifisering ut over det snevre sikringsbegrepet.

Diskusjonen av regnskapsmessig porteføljevurdering bør sees i samme
med porteføljeteori og finansmarkedsteori. Generelt vil risikoen for en porteføl
aksjer (målt ved porteføljens varians) kunne reduseres ved at porteføljen 
sammen av aksjer som ikke er perfekt korrelert. Jo lavere korrelasjonen er,
mer vil porteføljens risiko kunne reduseres. Ved diversifisering kan en inve
redusere porteføljens risiko uten å redusere forventet avkastning.

Avkastningen på en enkelt aksje påvirkes av mange faktorer. I den såkalte
kedsmodellen består avkastningen av en systematisk del og en usystemati
Den systematiske avkastningen samvarierer med avkastningen i markedet. U
matisk avkastning er selskapsspesifikk. Risikoen vil tilsvarende bestå av sys
tisk risiko og usystematisk risiko. Systematisk risiko avhenger av aksjens følso
overfor variasjoner i markedsavkastningen. Usystematisk risiko skyldes sels
spesifikke forhold.

På porteføljenivå kan den usystematiske risikoen diversifiseres bort. En v
versifisert portefølje vil bare ha systematisk risiko. For en investors portefølje
valtning betyr dette at en portefølje uansett bør være godt diversifisert, og at a
ningen mellom forventet avkastning og risiko gjelder forholdet mellom forve
avkastning og systematisk risiko. For å oppnå en bestemt kombinasjon av for
avkastning og systematisk risiko, kan en investor med en godt diversifisert a
portefølje plassere eller låne i kredittmarkedet. I slike tilfeller bør også pengep
inngå i porteføljevurderingen.

Om virkningen av diversifisering skriver Beaver i boken Financial Report
An Accounting Revolution (1981 s. 35):

«Empirical evidence indicates that at the individual security level the sy
matic component of monthly returns accounts for only 30% of the total
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riance in a security's return, while the unsystematic portion account
70% (Sharpe (1978)). However, for diversified portfolios, the system
portion of return accounts for essentially 100% of the total variance 
portfolio's return, while the unsystematic component is essentially drive
0%. The potential effects of diversification are powerful and permit the
vestor to potentially diversify out of much of the risk of the individual s
curities.»

Selv om diversifisering ikke kan eliminere porteføljerisikoen fullstendig, er po
siell risikoreduksjon så betydelig at porteføljestyring i form av diversifisering 
reflekteres i regnskapet. Risikoreduksjon ved diversifisering er mindre enn virk
gen av sikring. På den annen side kan det ved diversifisering oppnås betydel
koreduksjon uten at forventet avkastning reduseres. Det kan som nevnt også
vanskelig å skille sikring fra porteføljestyring. Alle disse forholdene taler for å 
vike individuell vurdering av aksjer som styres som en portefølje.

Oslo Børs har ved flere anledninger uttalt seg om porteføljevurdering av ak
I Regnskapssirkulære 1988 ble det presisert at forutsetningen for å anvende
føljeprinsippet er at aksjene styres som en portefølje med hensyn til risik
avkastning (underforstått den avveining mellom systematisk risiko og forve
avkastning som gjøres for en veldiversifisert portefølje, jf. diskusjonen foran).
ble videre uttalt at aksjer klassifisert som h.h.v. omløps- og anleggsmidler ikke
vurderes under ett. Børsen anmodet også selskapene om å supplere spesifika
i notene med aksjenes markedsverdier. Uttalelsene ble gjentatt i Regnskaps
lære 1989. I Regnskapssirkulære 1992 gjentok Børsen nok en gang forutsetn
for porteføljevurdering av aksjer og påpekte behovet for å skille enkeltinvester
ut fra porteføljen i de tilfeller investeringen er utsatt for et betydelig og varig ve
fall.

Regnskapsrådet avga så tidlig som i 1980 en uttalelse (nr. 27) om vurder
aksjer som er omløpsmidler. Uttalelsen var et svar på en henvendelse fra Oslo
Rådet foretok ingen drøftelse av porteføljevurdering i forhold til vurderingsreg
i regnskapslovgivningen eller hva som kunne være god regnskapsskikk. Råd
«vurdering av aksjer under ett som en fornuftig løsning i enkelte situasjo
begrunnet i de praktiske fordeler denne vurderingsmetode har». Rådet beg
gruppevurdering til børsnoterte aksjer klassifisert som omløpsmidler, og kr
også børsverdien oppgitt i noteopplysningene.

Det er ingen egen regnskapsstandard om vurdering av aksjer eller anbefa
god regnskapsskikk om dette. GRS 6 om nedskrivning av anleggsmidler omha
gruppevurdering. Når en bevisst har satt sammen grupper av ensartede eiend
å spre risiko, må det ifølge anbefalingen være forsvarlig å foreta vurdering a
kelig verdi ut fra en helhetsbetraktning. Anbefalingen presiserer at anleggsm
som ikke hører nøye sammen, ikke kan vurderes under ett med den konsekv
man unnlater å nedskrive.

NRS 1 Varelager omhandler spørsmålet om individuell- eller gruppevurde
av varer. Laveste verdis prinsipp skal i utgangspunktet anvendes individue
hver enkelt vare. Normalt styres ikke varer som en gruppe og kan generelt ikk
deres under ett. Praktiske hensyn kan likevel tilsi en gruppevurdering ut fr
vesentlighetsbetraktning. For grupper av ensartede varer, hvor prisforskyvnin
ofte er små og individuell vurdering er upraktisk, tilsier vesentlighetsprinsipp
varene kan vurderes under ett.
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Vurderingsenhet for varige driftsmidler

Et viktig problemområde i spørsmålet om vurderingsenhet gjelder nedskrivnin
varige driftsmidler. I mange tilfeller vil det være nær sammenheng mellom va
driftsmidler i inntektsskapende virksomhet ved at driftsmidlene sammen gene
felles kontantstrømmer. Dette reiser for det første et prinsipielt spørsmål om
vurderingsenhet for å avgjøre om det er nødvendig med nedskrivning og eve
bestemme nedskrivningsbeløp. Samtidig er det også et praktisk spørsmål om
tifikasjon av kontantstrømmer. Begge spørsmålene er såvidt berørt i GRS 6
det hevdes at det i en rekke tilfeller kan være umulig eller unaturlig å foreta v
ring på individuelt grunnlag. Som eksempel nevnes at et enkelt driftsmidde
være del av et helt anlegg eller en produksjonsprosess på en slik måte at d
kan løsrives fra disse.

IAS 16 (Revidert 1993) tillater både individuell vurdering og gruppevurder
av identiske eiendeler. Det heter om nedskrivningsplikten i par. 56:

«The carrying amount of an item or a group of identical items of prope
plant and equipment should be reviewed periodically in order to as
whether the recoverable amount has declined below the carrying amo

Om fastsettelse av «the recoverable amount» heter det i par. 58:

«The recoverable amount of individual assets or a group of identical a
is determined separately and the carrying amount reduced to recove
amount on an individual asset, or group of identical assets, basis.»

IASC synes imidlertid også å være klar over problemet med å separere felles
tantstrømmer når det i fortsettelsen av par. 58 heter:

«However, there may be circumstances when it may not be possible to
ess the recoverable amount of an asset on this basis, for example wh
the plant and equipment in a factory is used for the same purpose. In
circumstances, the carrying amount of each of the related assets is re
in proportion to the overall decline in recoverable amount of the sma
grouping of assets for which it is possible to make an assessment of 
verable amount.»

Med formuleringen «overall decline» mener IASC antakelig at spørsmålet om
skrivning skal avgjøres på dette aggregeringsnivået. Standarden synes imidl
legge mest vekt på hvordan den felles nedskrivningen i neste omgang skal for
Dette er et underordnet spesifikasjonsproblem, hvor det ikke finnes noen ø
misk meningsfylt løsning, fordi fordelingen på de enkelte eiendeler er vilkårlig

Høringsutkast til ny standard om nedskrivning av varige driftsmidler fra FA
(November 1993) inneholder en interessant drøftelse av vurderingsenheten
berettigelsen av gruppevurdering i spørsmålet om nedskrivning av varige drifts
ler skriver FASB:

«The issue underlying the grouping question is when, if ever, it is appro
ate to offset the unrealized losses on one asset with the unrealized ga
another. In the Board's view, for determining whether to recognize and
to measure an impairment loss, assets should be grouped when they a
together, that is, when they are part of the same group of assets and ar
together to generate joint cash flows.» (par. 94)

Når det gjelder å bestemme hva som er rette vurderingsenhet skriver FASB:
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«In deciding the appropriate grouping of assets for impairment conside
on, the Board reviewed a series of examples that demonstrated the s
tivity of the grouping issue. Varying facts and circumstances introduce
the cases inevitably justified different groupings. Although the majority
those who submitted comment letters and testified at the public hearin
nerally favoured the lowest level for which there are identifiable cash fl
for recognition and measurement of an impairment loss, determining
lowest level requires considerable judgment.» (par. 95)

Aggregeringen bør m.a.o. ikke gå lenger enn til det laveste nivået hvor det er 
å identifisere kontantstrømmer. Det er på den annen side en forutsetning at d
tifiserbare kontantstrømmene er uavhengig av kontantstrømmene generert av
grupperinger av eiendeler. Kravene om identifikasjon og uavhengighet m.h.t.
tantstrømmer vil sette henholdsvis en øvre og en nedre grense for aggregerin

FASB ender dermed opp med følgende beskrivelse av vurderingsenheten

«The Board concluded that the grouping issue was one that necessar
quired significant management judgement within agreed parameters. T
parameters are the lowest level for which there are cash flows that are
tifiable and that those cash flows be largely independent of the cash f
of other groupings of assets.» (par. 97)

Utvalgets konklusjon er at eiendeler som blir brukt som en gruppe for å gen
felles kontantstrømmer, også bør vurderes under ett ved nedskrivning. Utvalg
gi sin prinsipielle tilslutning til en vurderingsenhet i tråd med det amerikanske
slaget. Utvalget vil hevde at en vurderingsenhet bestemt av felles kontantstrø
som ikke er separable, ikke vil være i strid med prinsippet om individuell vurde
i artikkel 31 nr. 1. Dette spørsmålet trenger derfor ikke drøftes i forhold til prins
fraviksbestemmelsen i artikkel 31 nr. 2.

Nedskrivningsspørsmålet for varige driftsmidler er omhandlet i "Vurderingsre-
gler" i kapittel 4 om vurderingsregler.

2.3.8 Alternative vurderingsprinsipper til historisk kost
Hovedregelen for vurdering i direktivet er basert på historisk kost prinsippet k
binert med forsiktighetsprinsippet. Enkelte bestemmelser åpner opp for å an
prinsipper som gir lavere verdier enn det som følger av hovedregelen, f.eks. i
av skattemessig nedskrivning. I direktivets system regnes ikke slike avvik so
unntak fra det generelle systemet. Derimot regnes det som unntak fra det ge
systemet når det åpnes for å anvende prinsipper som gir høyere verdi enn ans
seskost. Dette gjelder de alternative vurderingsprinsippene i artikkel 33, og d
ten bestemmelsene om egenkapitalmetoden og bruttometoden i fjerde og sy
direktiv. Ved anvendelse av slike vurderingsregler kreves det avsetning til et
for vurderingsforskjeller underlagt spesielle bestemmelser om kapitalbind
Utvalget beskriver og foreslår regler om et slikt fond i drøftelsen av spesifika
av egenkapitalen i "Spesifikasjon av egenkapital og tilpasning av selskapsretts
bestemmelser" i avsnitt 7.5.. Egenkapitalmetoden og bruttometoden drøfte
"Egenkapitalmetoden for vurdering av investering i tilknyttet selskap og datte
skap" i avsnitt 4.5.3. og 4.5.4.

Artikkel 33 gir medlemslandene opsjon til å tillate eller kreve anvendels
alternative vurderingsprinsipper. En eventuell positiv differanse mellom ver
målt ved det alternative vurderingsprinsippet og verdien målt ved historisk 
prinsippet skal avsettes til et eget fond for vurderingsforskjeller gruppert u
egenkapital.
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De alternative vurderingsprinsippene i artikkel 33 nr. 1 er:
a) gjenanskaffelsesverdiprinsippet anvendt for varige driftsmidler med begre

økonomisk levetid, og for varer;
b) inflasjonsjustering av årsregnskapet;
c) oppskriving av varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler.

Alternativ a) inkluderer den modellen som ble foreslått i den britiske Sandila
rapporten fra 1975, og som var basert på «value to the business»-filosofien
Bonbright, The valuation of property, 1937): «The value of a property is the am
with the adverse value of the entire loss, direct and indirect, that the owner 
expect to suffer if he were to be deprived of the property.»

Gjenanskaffelseskost representerer en øvre grense for verdien. Det tapet 
ket lider ved å bli fratatt eiendelen kan nemlig ikke overskride kostnaden ved å
anskaffe en identisk eiendel. Andre mulige verdier er salgsprisen og nåverdi
fremtidige kontantstrømmer fra eiendelen. Verdien av en eiendel er gjenansk
seskost unntatt i situasjoner hvor denne er høyere enn både nåverdien og sa
dien. I disse tilfellene er verdien av eiendelen den høyeste av nåverdien og sa
dien. Modellen er beskrevet i Johnsen og Kinserdal Finansregnskap (1984 s. 
s. 50-54, s. 83-87 og s. 102-104). Et tilsvarende verdisyn er også lagt til grunn 
erland ved praktisering av gjenanskaffelsesverdimodellen.

Alternativ b) inkluderer den prisnivåjusterte kostmodellen og andre variante
prisjustert regnskap. Inflasjonsjustering er en vanlig benevnelse når regnskap
teres med en generell indeks. Britene har imidlertid et utvidet «inflation a
unting»-begrep, ettersom Sandilandsrapporten har det som tittel. Gjesdals art
Beta (2/88 s. 17-32) er en grundig drøftelse av de ulike modellene. Gjesdal er 
til eksperimentene med prisjusterte regnskaper både i USA og Storbritannia (s
«Forsøkene har i det store og hele vært mindre vellykket idet det ikke har la
gjøre å vinne aksept blant brukerne.» Gjesdal konkluderer med (s. 32) at «m
valg er en sterkt medvirkende årsak til den motstand prisjustering har møtt i pr
Teknisk kompliserte og begrepsmessig vanskelige modeller har vært en klar
ring.» Gjesdal foreslår forenklinger for å lette gjennomføringen og bedre fors
sen. Forslagene korresponderer bedre med vanlig økonomisk tenkning.

Utredning av alternative modeller til den transaksjonsbaserte historisk 
modellen ligger utenfor tidsrammen for utvalgets arbeid.

Alternativ c) er oppskriving av varige driftsmidler og finansielle anleggsmid
hvor oppskrivingsbeløpet skal avsettes til fondet for vurderingsforskjeller u
egenkapitalen. I denne sammenheng er det nærliggende å betrakte oppskrivi
løpet som et verdielement på eiendelsiden. Regulering av merverdien på eien
den bør ledsages av en tilsvarende regulering av fondet for vurderingsforsk
Merverdien og det tilhørende vurderingsforskjellsfondet vil dermed være sep
fra den transaksjonsbaserte historisk kost balansen og den grunnleggende sa
hengen det er mellom periodisering og balanseposter, jf. "Periodisering og tilhø-
rende balanseposter" i avsnitt 2.3.7.. Oppskriving som et separat verdieleme
balansen har færre ulemper enn oppskriving i sin nåværende form.

Norsk regnskapslovgivning har i utgangspunktet et generelt forbud mot 
skriving av anleggsmidler, men det er adgang til å skrive opp under bestemte
setninger og med sterke begrensninger på anvendelsen av oppskrivingsb
Regnskapsrådet har i uttalelse nr. 4/89 foreslått at adgangen til å foreta oppsk
av anleggsmidler bør bortfalle. Rådets begrunnelse for å fjerne oppskrivingsa
gen er:

«
– Oppskrivning er et fremmedelement innen et historisk kostregns



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 89

 jfr.
ure

fordi
dette

ng,

kapi-
lig å
utta-

r og
ngs-
 § 34,
ert. I
ser»,
alan-
ktivets
for-

aktiver
ipa-
dgan-
nting
it of
.» Om

their
ains
wing
with
ount.
ccor-
 prin-

nci-
lyst

histo-
lses-
 som
reslå

iprin-
enge-
sbe-
Internasjonalt går det i retning av rendyrkning av historiske verdier -
bl.a. International Accounting Standards Committee (IASC) Expos
Draft 32 pkt. 58.«

– Oppskrivningsadgangen bringer med seg et subjektivt element 
foretaket selv innenfor visse grenser kan velge tidspunkt og beløp; 
svekker sammenlignbarheten mellom ulike regnskaper.«

– Norsk praksis varierer med hensyn til grunnlaget for oppskrivni
behandlingen av latent skatt og avskrivning på oppskrivning.«

– Egenkapitalen i et historisk kost-regnskap består av innbetalt egen
tal og tilbakeholdte resultater. Det er etter Rådets mening ønske
skille mellom disse egenkapitalelementene (jfr. Regnskapsrådets 
lelse nr. 85).»

I den danske versjonen av direktivet omfatter oppskriving «materielle aktive
finansielle aktiver». Danskene har dermed inkludert omløpsmidler i oppskrivni
opsjonen. Oppskriving av omløpsmidler er implementert i årsregnskabsloven
som tillater oppskriving av varer og finansielle omløpsmidler som er børsnot
begge tilfellene skal urealisert vinning avsettes til «oppskrivningshenlæggel
som er egen gruppe med romertall foran i den danske oppstillingsplanen for b
sen. Denne benevnelsen er forøvrig også brukt i den danske versjonen av dire
oppstillingsplan for gruppen «revaluation reserve», eller fond for vurderings
skjeller. Hasselager og Runge Johansen skriver (s. 494): «For omsætnings
har direktivet kun forudset opskrivningsmulighed for varebeholdninger og værd
pirer (....).» Merete Christiansen skriver om denne særdanske oppskrivningsa
gen for varer og børsnoterte finansielle omløpsmidler i The European Accou
Guide. Om varer skriver hun (s. 123): «Inventories may be revalued to a lim
their repurchase price, but such a revaluation is very seldom seen in practice
oppskriving av børsnoterte finansielle omløpsmidler skriver hun (s. 119-120):

«Financial current assets which are publicly traded may be valued to 
official price. The Financial Statements Law provides that unrealized g
must be placed in a revaluation reserve. In practice, however, a gro
number of companies redefine the realization principle in accordance 
IAS no. 25, and unrealized gains are shown in the profit and loss acc
Hereby a symmetric treatment of gains and losses is established, in a
dance with the matching principle and at the expense of the prudence
ciple.

In practice, some companies stick strictly to the historical cost pri
ple, while others use the possibility of revaluation. The financial ana
should be aware of those differences.»

Utvalget mener at oppskriving er et fremmedelement i et transaksjonsbasert 
risk kost regnskap. Oppskriving er også et dårlig substitutt for et gjenanskaffe
verdiprinsipp eller prisjustering i ulike former, så lenge det er selskapene selv
velger eiendeler og bestemmer beløp og tidspunkt. Utvalget vil derfor ikke fo
oppskriving blant vurderingsreglene for anleggsmidler.

Utvalget mener det kan være gode grunner til å vurdere et markedsverd
sipp for markedsbaserte finansielle instrumenter og et dagskursprinsipp for p
poster i utenlandsk valuta. Utvalget anser imidlertid at direktivets oppskriving
stemmelser ikke er et egnet grunnlag for dette. Det vises til "Markedsverdiprinsip-
pet for markedsbaserte finansielle omløpsmidler" i avsnitt 4.5.1. og 4.5.2.
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2.4 FORSLAG TIL GRUNNLEGGENDE REGNSKAPSPRINSIPPER I 
REGNSKAPSLOVEN

Regnskapsloven bør ha et eget kapittel om grunnleggende regnskapsprin
Utvalget har i "Nærmere om årsregnskapsbegrepet" i avsnitt 2.3.3. foreslått en
bestemmelse om årsregnskapets innhold plassert blant innledende bestem
For morselskap i konsern definerer bestemmelsen årsregnskapet å bestå 
skapsregnskap og konsernregnskap. Formålet med konsernregnskapet er å
konsoliderte selskapene som en enhet. De grunnleggende prinsippene for å
skap gjelder for både selskapsregnskap og konsernregnskap.

Den første bestemmelsen bør være om regnskapsføring av transaksjoner
aksjonsprinsippet). De neste bestemmelsene bør være om inntektsføring og
nadsføring (sammenstillingsprinsippet). Forsiktighetsprinsippet bør ikke form
res eksplisitt som et grunnleggende regnskapsprinsipp. Anvendelsen bør beg
til nedskrivningsplikten i de generelle vurderingsreglene. For fullstendighe
skyld bør det likevel være en bestemmelse om plikten til å resultatføre urealise
Det bør være et grunnleggende regnskapsprinsipp å ta hensyn til virkningen a
ring og porteføljestyring, slik utvalget har foreslått i "Nærmere om periodisering og
forsiktighet" i avsnitt 2.3.6.. Videre bør det være en bestemmelse om at regns
størrelser som er usikre skal estimeres til forventet verdi. Det bør også væ
bestemmelse om anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder, som ink
prinsippene om ensartethet og konsistens. Utvalget vil foreslå en bestemme
sammenhengen mellom konsernregnskap og selskapsregnskap som tillater 
delse av forskjellige prinsipper. I tillegg bør det være en bestemmelse om ko
ensprinsippet og fortsatt drift forutsetningen. Den siste bestemmelsen bør væ
generelt krav om at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regn
skikk.

2.4.1 Transaksjonsprinsippet
Historisk kost regnskap blir ofte beskrevet som transaksjonsbasert. Det er gjen
førte transaksjoner som er grunnlaget for regnskapsføring og måling. Fastsette
transaksjonstidspunktet eller om det i det hele tatt har være en transaksjo
avgjøres ved om det har funnet sted en overføring av risiko. Substans og ø
miske realiteter og ikke formell form skal avgjøre dette hovedspørsmålet om t
aksjon eller kontinuitet. Transaksjonsprisen skal måles til verdien av vederlag
transaksjonstidspunktet. Dette gjelder for alle typer transaksjoner selskapet ha
utenforstående: salgstransaksjoner, kjøpstransaksjoner, finanstransaksjon
egenkapitaltransaksjoner. Ved transaksjoner med nærstående parter må det
res nøye om transaksjonen er på armlengdes avstand og om den gjennomf
markedspris.

Paton og Littleton skriver om transaksjoner som grunnlag for regnskapsfø
og måling (s. 11 - 13):

«The activities of the specific business enterprise, with respect to whic
accountant must supply pertinent information, consist largely of excha
transactions with other enterprises. (...) The basic subject matter of a
unting is therefore the measured consideration involved in exchange a
ties, (...). The term «measured consideration» is more appropriate tha
word «value» to indicate the type of information which makes up the s
ject matter of accounting. It is confusing to say that accounting records
lues». The consideration or price-aggregate of an exchange may expre
mutual valuation of the buyer and seller as of the moment of exchange
in this limited sense and as for the moment, a record of such price-aggr
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may be viewed as a record of value. (...) Usually price-aggregates ex
the consideration in an exchange, but not always. (...) many of the prob
presented to accountants arise from difficulty of objectively determin
the proper price-aggregate in complex situations. (...) The concept of a
unting subject matter as price-aggregates resulting from exchanges th
comes a much-needed device for coordinating a number of related con
Instead of appearing as a confused mixture of elements - costs, assets
nues, liabilities, investments, surpluses - accounting can be viewed as
ling with various aspects of a single subject matter.»

Måling av transaksjonspris

Transaksjonsprisen er verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Mål
vederlag i kontanter eller nære substitutter er uproblematisk. Ved utsettelse av
lingen av vederlaget uten at det er avtalt rente eller med avtalt rente som a
vesentlig fra markedsrenten, inneholder det nominelle beløpet i transaksjonen
pensasjonen for tidsverdien av penger og kredittrisiko. Tidsverdien av penger 
av realrente, inflasjonsforventning og premie for inflasjonsrisiko. Kompensasjo
for kredittrisiko dekker forventet tap og premie for kredittrisiko.

Paton og Littleton skriver om betalingsutsettelse og tidsverdien av peng
29): «With the use of the credit system, time becomes an important factor i
measurement (...).»

50 år senere foretok Roman L. Weil en undersøkelse av hvordan tidsverd
penger blir behandlet i amerikanske regnskapsstandarder. En oversikt over re
tene er presentert i artikkelen «Role of the Time Value of Money in Finan
Reporting» i Accounting Horizons, December 1990. Weils konklusjon er (s. 60

«The review and analysis here suggest that accounting treats discou
haphazardly, that inconsistencies have arisen in practice, and that a 
conceptual set of criteria consistent with the historical cost accounting
del exists to achieve coherence in historical cost accounting for amoun
cash paid or collected in the future. One might wonder why the FASB's 
ceptual framework has not been more successful in dealing with thes
sues.»

Om britisk praksis skriver Davis, Paterson & Wilson (s. 1074):

«(...) raises general questions about how to account for the time val
money, which are relevant to a number of accounting issues; but UK pr
ce in this regard could be described as relatively unsophisticated othe
in relation to a few spesific issues, such as pension costs, leasing con
and certain financial instruments.»

I Norge har Regnskapsrådet avgitt en uttalelse om rentefritt kredittsalg (Uttalel
1/91). Uttalelsen gjelder kredittsalg hvor prisen på varen eller tjenesten inneh
en rentekompensasjon som ikke er avtalt, eller hvor avtalt rente er vesentlig 
enn markedsrenten. Etter transaksjonsprinsippet er salgsprisen verdien av ve
get på transaksjonstidspunktet. Verdien av en rentefri fordring er nåverdien av
lingen, diskontert med markedsrenten for fordring med tilsvarende risiko. D
verdien er salgsinntekt og anskaffelseskost for fordringen. Den beregnede r
resultatføres som finansinntekt. Uttalelsen reflekterer for øvrig at den delen a
kotillegget som dekker forventet tap på fordringen, betraktes som uopptjent in
og ikke som kostnad.

Nåverdiberegningen er en teknikk for å estimere salgsprisen som ikke er o
verbar. Virkningen på regnskapsføringen av å diskontere er at nåverdien bli
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tektsført på salgstidspunktet og renten blir inntektsført over kredittiden. Hele
nominelle beløpet i salgstransaksjonen blir selvfølgelig inntektsført. Weil skr
om virkningen av å diskontere (s. 47):

«Readers of this article know that over long enough time spans, incom
cash in less cash out. Accounting's not discounting when it should or d
unting when it should not affects the timing of income recognition, but
the ultimate amount. It should not be necessary to argue that users of 
cial statements are interested in periodic measurement, not ultimat
sults.»

Dette er nettopp poenget i Regnskapsrådets uttalelse, at manglende disko
kan føre til misvisende salgsinntekt og overvurdert anskaffelseskost for fordri
i tilfeller med lang kredittid uten rente eller med rente vesentlig lavere enn mark
renten.

Rådet understreker at uttalelsen begrenser seg til unntakstilfeller. Spørsm
nåverdiberegning må avgjøres på grunnlag av en vesentlighetvurdering, prim
forbindelse med årsregnskap eller delårsrapport. Det bør også foretas en lø
vurdering av vesentlighet ved store enkelttransaksjoner og massetransaksjon

I den amerikanske APB 21 om «Interests on Receivables and Payable
vesentlighetsbetraktningen konkretisert ved en ett-års regel. Rådet valgte be
unngå dette kriteriet. At Rådets standpunkt var riktig, styrkes av Weils merkn
kriteriet (note 27 s. 50):

«This criterion results from considerations of materiality, not from a the
I believe that if the discount rate were to become high enough to mak
difference between nominal and discounted amounts material, GA
would require discounting even for items due within one year of the bala
sheet date.»

Tilsvarende betraktninger finnes hos Vårdal og Johnsen, som reiser spørsmå
neddiskontering til nåverdi av rentefrie kundefordringer (Norsk Regnskapslov
ning 1989 s. 186-187):

«I alminnelighet kan det forsvares ut fra et vesentlighetshensyn å se bo
renter på vanlige kundefordringer, (...). Men det kan skje endringer i f
takets kredittpolitikk som kan gi seg vesentlige utslag på resultatet. De
et foretak øker kredittiden fra 30 til 90 dager, kan dette gi seg så vese
utslag på resultatet at det kan være betenkelig ikke å ta hensyn til denn
ringen ved vurderingen av fordringsmassen i årsoppgjøret (...). Med d
tydelige renteøkninger som har skjedd i de siste årene, har 
nåverdisynspunktet øket i betydning. En må derfor i større utstrekning
når renten er lav, være oppmerksom på dette problemet og ta hensyn
ved verdiansettelsen av fordringer.»

Spørsmålet om diskontering var blitt reist allerede i tidligere utgaver av Paul 
dals Norsk Regnskapslovgivning, faktisk så langt tilbake at Vårdal brukte uttry
«nuverdi». Det kan virke overraskende at det var nødvendig å avgi en uttalel
enda mer overraskende at det kom til å stå strid om uttalelsen.

Regnskapsrådets uttalelse om rentefritt kredittsalg er av stor prinsipiell b
ning. Uttalelsen gjelder symmetrisk for kjøpstransaksjoner. Kjøpsprisen ved r
fritt kredittkjøp er nåverdien av betalingen som samtidig er opptakskost for ren
leverandørgjeld. Beregnet rente resultatføres som finanskostnad. Transaksjon
sippet gjelder også tilsvarende for forskuddsbetaling i forbindelse med salg
kjøpstransaksjoner. Ved forskuddsbetaling skal beregnet rente legges til nom
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beløp. Beregnet rente resultatføres som finanskostnad for selger og finansinnt
kjøper.

NRS 2 om langsiktige tilvirkningskontrakter, som anbefaler løpende avreg
metoden, omhandler både forskudds- og etterskuddsbetaling av kontraktsbe
Spesielle betalingsplaner med betydelig forskudds- eller etterskuddsbetalin
nemlig være en viktig del av kontrakten. Langt tidsrom mellom betaling og 
tektsføring kombinert med høyt rentenivå kan føre til vesentlig avvik mellom k
traktsbeløp og prosjektinntekt, og dermed feil periodisering. Eksempelvis vil re
tatene tidlig i prosjektperioden kunne bli for høye ved forskuddsbetaling på g
av store renteinntekter. Ved vesentlig forskuddsbetaling bør det legges en be
rentekostnad til kontraktsbeløpet for å få prosjektinntekten. Ved vesentlig e
skuddsbetaling er prosjektinntekten nåverdien av betalingen.

Det kan også være verd å nevne at anbefalingen om foretaksintegrasj
1988, har krav om korrigering av kjøpspris ved oppkjøp dersom oppkjøps- og 
lingstidspunktet er forskjellig og det ikke er avtalt rente. Kravet gjelder både
forskudds- og etterskuddsbetaling.

Det kan være avtalt rabatt ved betaling innenfor en bestemt kort tidsfrist. T
aksjonspris er da avtalt pris fratrukket kontantrabatt. Skinner (s. 65) skriver a
is obvious that the fair value of the rights exchanged under the contract is the
amount after discount, not the contract price. In such cases the best accounti
atment is to record sales revenues and purchase costs as the net cash figu
betyr at ikke benyttet kontantrabatt er renteinntekt for selger og rentekostna
kjøper. Paton og Littleton var like overbevist (s. 29): «Discounts taken are o
interpreted as earned income, but this view does not square with fundamenta
cepts; (...) The real price is the net cash price (...).»

Etter NRS 2 om varer skal kontantrabatt redusere anskaffelseskost. Var
skal regnskapsføres til kontantekvivalent vederlag, og ikke benyttet kontantrab
rentekostnad. Standarden er endring av tidligere anbefaling, som behandlet ko
rabatt som renteinntekt. Praksis er nå endret og tilpasset regnskapsstandard

Det er en åpenbar sammenheng mellom diskontering i forbindelse med kr
salg og regnskapsføring av kontantrabatt. Begge følger av transaksjonsprins
Det er imidlertid også en dypere sammenheng mellom regnskapsføring av for
tap på fordringer og kontantrabatt. Regnskapsrådets uttalelse reflekterer som
at forventet tap på fordringer er å betrakte som uopptjent inntekt og ikke som
nad. Hendriksen og van Breda skriver om denne sammenhengen (s. 358):

«If the cash discount rates were set rationally, sellers would be indiffe
as to whether they received the net discounted price, or the gross pric
a normal expectation of bad debt losses. Cash discounts and expecte
debt losses are, therefore, similar in nature and should be treated simil

Det kan tilføyes at selger med risikoaversjon også vil kreve premie for å ta kr
risiko (jf. ovenfor om vederlagets innhold i kredittransaksjoner).

For fordring eller gjeld som anskaffes/opptas ved kredittsalg eller kredittk
er transaksjonsprisen i salgs- eller kjøpstransaksjonen samtidig anskaffels
(opptakskost) for fordringen (gjelden). Salgs- eller kjøpstransaksjonen skal se
res fra finansieringen. Et kredittsalg består av en salgstransaksjon og en finan
aksjon. Vederlaget i salgstransaksjonen er markedsprisen ved kontantsalg. Ve
get i finanstransaksjonen er renten. Renten inneholder tillegg for kredittrisiko. 
dittrisikoen er knyttet til finanstransaksjonen. Etter oppstillingsplanen for resu
regnskapet skal tap på fordringer likevel klassifiseres som driftskostnad (aksje
§ 11-5 post 1.6). Oppstillingsplanen kan fravikes når det er forenlig med god 
skapsskikk.
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Ved transaksjoner i utenlandsk valuta er på samme måte valutarisikoen i k
tiden knyttet til finanstransaksjonen. Spørsmålet om separasjon av varetrans
og finansiering er diskutert av Gjesdal og Johnsen (Revisjon og regnskap 8/82
mener at valutavinning og tap skal betraktes som finansielle poster. Dette er 
samsvar med FAS 52 (par 115): «The exchange gain or loss that may result fr
exchange exposure is the result of an event (a rate change) that is separate f
original purchase or sale transaction (...).»

For investering i varige driftsmidler gjelder det samme. Valutavinning og
på langsiktige lån brukt til å finansiere investeringen, er finansielle poster. 
imidlertid renteutgiftene i utbyggingsperioden blir balanseført som en de
anskaffelseskost, er også valutavinning og tap i utbyggingsperioden en d
anskaffelseskost.

Separasjonssynet er kommet til uttrykk i GRS 11 om fordringer og gjeld i u
landsk valuta og i anbefalingen om foretaksintegrasjon. Etter sistnevnte ska
kjøp i utenlandsk valuta omregnes til kursen på oppkjøpstidspunktet.

I kredittransaksjoner er beregnet nåverdi av vederlaget et estimat for ikke o
verbar markedspris. Dersom markedsprisen er observerbar, skal transak
regnskapsføres til markedspris. Observerbare markedspriser er generelt mer
lige enn individuelle estimater.

For fordring (gjeld) som blir anskaffet (opptatt) ved finanstransaksjon
anskaffelseskost (opptakskost) nåverdien av avtalte betalingsstrømmer, disk
med risikopriset rente for låntaker på opptakstidspunktet. Denne renten ben
gjerne historisk rente.

Når avtalt rente er risikopriset, vil nåverdien være lik pålydende på opptaks
punktet. For fordring (gjeld) som er børsnotert, vil markedsverdien reflek
markedets prising av risiko hos låntaker på opptakstidspunktet. Denne rente
er implisitt i transaksjonen, benevnes effektiv rente eller markedsrente. I en 
teoretisk verden uten usikkerhet er nåverdien og markedsverdien den samme
betalingsstrømmene er kjent med sikkerhet, vil markedet prise fordringen (gje
til nåverdien av betalingsstrømmene. Under usikkerhet kan betalingsstrøm
bare estimeres. Markedets prising av risiko hos låntaker kan avvike fra lång
vurdering.

Fordring (gjeld) som er børsnotert, skal balanseføres til markedsverdie
transaksjonstidspunktet, og det er den effektive renten (implisitt markedsrente
skal resultatføres. Observerbare markedspriser er generelt mer pålitelige en
viduelle estimater. For fordring (gjeld) uten observerbar markedspris er nåve
av betalingsstrømmene, diskontert med risikopriset rente, et estimat for marke
sen på transaksjonstidspunktet.

FASB utga i 1990 Discussion Memorandum, Present Value-Based Mea
ments in Accounting, som omhandler nåverdiberegning både for initial målin
transaksjonspris og senere måling av markedsverdi. AAA's responskomité u
om nåverdi generelt (Accounting Horizons, March 1994 s. 114 - 115):

«The Committee believes that present value is a measurement too
should be used in direct measurements whenever the objective of the
surement process is a market value, but no reliable market value is obs
ble. Observable market prices generally are considered to be more re
than an invidual entity's assessment of the present value of the future
flow related to an asset or liability.»

De spesielle vurderingsreglene i norsk regnskapslovgivning har en bestemme
bl.a. kapitalrabatt ved opptak av langsiktige lån (aksjeloven § 11 - 11 femte l
Det er adgang til å balanseføre kapitalrabatt som anleggsmiddel og avskrive



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 95

 kapi-
et har

Hvis
eløpet,

lbake-
vet er
net er

bake-
ll rente

mme

 obli-
ges ut
 opp-

rkeds-
 skal

 som
. 213)
batt på
rk har
ansen
le om
lgmu-
 akti-

 velge
ne om
ing av
rente,
an set-
nte. I
opp-
obe-
løpet.

g av
strid

unktet
ksje-
erk-
s slik:
krivas
ings-
 null-

lene
der i
eler,
talrabatten planmessig over lånetiden. Marthinussen og Aarbakke skriver om
talrabatt (1987 s. 403): «Kapitalrabatt er et fradrag i lånebeløp som selskap
måttet godta, og som har karakter av engangsrente.»

Direktivet har en tilsvarende bestemmelse om kapitalrabatt i artikkel 41. 
det beløpet som skal tilbakebetales på et lån er større enn det mottatte låneb
kan forskjellen balanseføres som eiendel og avskrives over lånetiden.

Det grunnleggende spørsmålet er hva som er låneopptak, og som skal ti
betales, og hva som er rentekostnad. Kapitalrabatt forekommer når rentekra
høyere enn nominell rente. Siden renten er gitt, reduseres låneopptaket. Lå
derfor nettobeløpet etter fradrag for kapitalrabatt. Det er nettobeløpet som til
betales. Resten av «tilbakebetalingen» er renter som sammen med nomine
utgjør total rentekostnad på lånet.

Ordlyden i direktivebestemmelsen reflekterer en bruttobetraktning. Det sa
gjør Marthinussen og Aarbakkes kommentarer til den norske bestemmelsen.

Bestemmelsen om kapitalrabatt har mest relevans for låneopptak i form av
gasjoner. Underkurs ved utstedelse av obligasjonslån forekommer når lån leg
til lavere rente enn markedets rentekrav til låntaker. Det er markedsverdien på
takstidspunktet som er opptakskost for lånet, og som skal balanseføres. Ma
renten implisitt i transaksjonen, den effektive renten, er rentekostnaden som
resultatføres.

Både i den norske regelen og direktivregelen betraktes kapitalrabatten
kostnad i stedet for som reduksjon i lånebeløpet. Vårdal og Johnsen skriver (s
at regelen innebærer at et selskap kan velge mellom å kostnadsføre kapitalra
opptakstidspunktet eller å fordele kapitalrabatten over lånets løpetid. Danma
implementert artikkel 41 i årsregnskabsloven § 37. Hasselager og Runge Joh
kommenterer at «hvor der på grund af kurstab ved låneoptagelsen vil blive ta
højere tilbagebetalingsbeløb end provenubeløbet». (s. 505) De skriver om «va
lighed for at aktivere» (s. 506): «Det er her alene tale om en mulighed for at
vere. Vælger man ikke at aktivere, utgiftsføres omkostningerne i stedet.»

Kapitalrabatt ved låneopptak betraktes altså som en kostnad som man kan
å kostnadsføre straks eller fordele over lånetiden. Uansett hva en måtte me
kapitalrabatt er rentekostnad eller reduksjon i lånebeløpet, er en kostnadsfør
kapitalrabatten på opptakstidspunktet og senere kostnadsføring av nominell 
en misvisende resultatføring av rentekostnaden over lånetiden. Spørsmålet k
tes på spissen med et tenkt nullkupong obligasjonslån, dvs. uten nominell re
dette tilfellet vil rentekostnaden for hele låneperioden i så fall bli resultatført på 
takstidspunktet. Ekstremtilfellet med nullkupong obligasjoner illustrerer at nett
traktningen er riktig. For obligasjoner uten nominell rente reduseres lånebe
Markedsrenten implisitt i transaksjonen bestemmer lånebeløpet.

Nettobetraktningen følger av transaksjonsprinsippet. Initial balanseførin
lånet er til markedsverdien på opptakstidspunktet. Bruttobetraktningen er i 
med transaksjonsprinsippet. Kostnadsføring av kapitalrabatt på opptakstidsp
er misvisende resultatføring i strid med sammenstillingsprinsippet. Hverken a
lovinnstillingen fra 1971 eller proposisjonen (Ot. prp. nr. 19 (1974-75)) har m
nader om dette. Den svenske teksten avslører at regelen likevel må forstå
«Kapitalrabatt (...), om beloppen ej omedelbart redovisas såsom kostnad, avs
(...).» Det svenske forslaget er for øvrig identisk med bestemmelsen i Bokför
lagen § 17. De nordiske utrederne kan neppe ha tenkt på ekstremtilfellet med
kupong obligasjoner.

Spesialregelen om kapitalrabatt er en fremmed fugl blant vurderingsreg
både i norsk regnskapslovgivning og regnskapsdirektivet. Direktivet innehol
likhet med norsk regnskapslovgivning generelle vurderingsregler for eiend
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men ingen generelle vurderingsregler for gjeld. Utvalget vil bruke samme reso
ment som for norsk regnskapslovgivning og anta at de generelle vurderingsre
for eiendeler gjelder analogt for gjeld. De spesielle vurderingsreglene, både i d
tiv og norsk regnskapslovgivning, må betraktes som supplerende regler til de 
relle vurderingsreglene. Vurderingsreglene er basert på historisk kost prins
kombinert med forsiktighetsprinsippet. Direktivet har en egen bestemmelse i 
kel 32 som sier eksplisitt at vurderingsreglene i artikkel 34 til 42 er basert på h
risk kost prinsippet. Det er i denne sammenhengen spørsmålet om implemen
av innholdet i artikkel 41 må betraktes. Utvalget vil sterkt fraråde adgang til br
føring og at det skal være valgmulighet til umiddelbar kostnadsføring av kapit
batt.

Det er neppe lenger behov for en spesialregel som tillater praktiske til
mingsmetoder til renteregning av rene praktiserbarhetshensyn, som f.eks. 
fordeling av kapitalrabatt. Det kan i denne sammenheng være grunn til å trekke
Weils synspunkt (s. 57):

«The generation of professionals who found compound interest to be 
plex is no longer in command. The current generation seems comfor
with compound interest arithmetic. Some even see how it can be sim
than the alternative. Consider, for example, the straight-line amortiza
method of bond premium and discount.»

Storbritannia har implementert artikkel 41, men har overstyrt lovbestemmelse
fulgt transaksjonsprinsippet i FRS 4 om Capital Instruments. Såkalt «deep d
unted bond» balanseføres «at its issue price». (Davis, Paterson & Wilson, s.
De skriver også at lineær tilnærming «is unlikely to produce an acceptable an
(s. 776). Med eksempel Storbritannia kan det ikke være noe til hinder for å un
implementering av innholdet i artikkel 41.

Det kan forekomme at avtalt rente er lavere enn markedsrenten for lån m
svarende risiko. Et eksempel er tapsutsatte lån, hvor det er blitt reforhand
lavere rente. Weil omtaler «troubled debt restructurings» som et av eksemple
«failure to consider the time value of money» i amerikansk regnskapsrapport
og skriver (s. 51): «The aspect of a troubled debt restructuring pertinent fo
discussion is that the lender makes concessions to a borrower in financial diff
that the lender would not otherwise consider. The lender jugdes that it will be b
off making concessions rather than trying to enforce the original agreement.»

Weil kritiserer APB 21 (s. 52): «For troubled debt restructurings, the Board
chosen to view the amount of principal, the recorded investment, as fixed and
pendent of the interest rate earned on that investment.» Han kritiserer også 
og skriver (s. 52):

«(...) the FASB does not view modification of debt terms as an exchang
quiring accounting recognition. I believe, however, that the renegotia
leading to a troubled debt restructuring is an arm's-length transaction
hough the lender may not be as free to bargain with its current borrow
it would with someone who had not yet borrowed. The troubled loans
curred in the past and the losses are sunk costs. The forward-looking l
has negotiated the best deal it could under the circumstances. No one
ced it. When a business engages in a transaction voluntarily, historica
accounting typically records the transaction.»

Oslo Børs uttalte i Regnskapssirkulære 1991 at reforhandling av tapsutsatte l
behandles som en transaksjon, hvor det opprinnelige lånet blir erstattet med 
lån. Det nye lånet skal balanseføres til nåverdien av forventet tilbakebetaling o



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 97

 slikt
nytt
talelse

ør da
keds-
 (opp-
tet er
rdibe-
hnsen

ersom
 fore-

ver.

ående
er felles
rsmål
l gi nytt
r den
m har
uitet.
 kon-

binati-
Tvert
 (par.

er of
control
n two

ing.
sjon

uch
 not

er fel-
ically
er of
lv argu-
 been
kjel-
, an

ally a
oling
ventet betaling av reforhandlet rente, diskontert med risikopriset rente for et
reforhandlet lån. Forskjellen mellom balanseført verdi for opprinnelig lån og 
lån kostnadsføres på reforhandlingstidspunktet som realisert tap. Børsens ut
gjelder generelt og er ikke begrenset til finansinstitusjoner.

Et selskap kan ha ytet lån til ansatte på særlig gunstige vilkår. Selskapet b
balanseføre fordringen til nåverdi av betalingsstrømmene, diskontert med mar
rente for lån med tilsvarende risiko. Det er nåverdien som er anskaffelseskost
takskost) for fordringen (lånet). Resten av utbetalingen på opptakstidspunk
forskuddsbetalt lønn, som bør fordeles over lånetiden. Spørsmålet om nåve
regning må avgjøres på grunnlag av en vesentlighetsbetraktning. Vårdal og Jo
skriver (1989 s. 188): «På slike lån bør nåverdisynspunktet anvendes, d
lånene har et slikt omfang at de er av vesentlig betydning for bedømmelse av
takets stilling og resultat.» Vårdal har også hevdet det samme i tidligere utga

 Kontinuitetsgjennomskjæring

Transaksjoner i forbindelse med foretaksintegrasjon kan være mellom nærst
parter. Det klareste eksempel på nærstående parter er selskaper som er und
kontroll. Ved integrasjon av selskaper under felles kontroll kan det reises spø
om overdragelse av eiendeler og gjeld kan anses som en transaksjon som ska
grunnlag for vurdering, eller om de balanseførte verdiene skal videreføres. Ette
norske anbefalingen om foretaksintegrasjon skal integrasjon av selskaper so
felles kontrollerende eier eller gruppe av eiere, alltid behandles som kontin
Dette er en kontinuitetsgjennomskjæring som ikke må forveksles med bruk av
tinuitetsmetoden for sammenslåing av interesser.

Utenlandske og internasjonale regnskapsstandarder om «business com
ons» har normalt ikke regulert integrasjon av selskaper under felles kontroll. 
imot er det sagt eksplisitt at dette ikke er omfattet av standarden, f.eks. APB 16
5):

«The term business combination in this Opinion excludes (...) a transf
net assets or exchange of shares between companies under common 
(...), such as between a parent corporation and its subsidiary or betwee
subsidiary corporations of the same parent.»

I USA har imidlertid SEC tatt et klart standpunkt for kontinuitetsgjennomskjær
I Kay og Searfoss' Handbook of Accounting and Auditing heter det om integra
av selskaper under felles kontroll (s. 23-49):

«Historically, for publicly held companies, the SEC has insisted that s
mergers be accounted for like-a-pooling, although technically they are
poolings of interest and do not meet the pooling criteria.»

Skinner omtaler den manglende reguleringen av integrasjon av selskaper und
les kontroll (s. 337): «Accounting standards for business combinations specif
disclaim any attempt to give guidance to combinations that involve the transf
net assets or exhange of shares between entities under common control.» Se
menterer han for kontinuitetsgjennomskjæring (s. 337): «Instead, what has
called «continuity of interest» accounting is appropriate.» Han presiserer fors
len mellom gjennomskjæring og bruk av kontinuitetsmetoden: «For example
amalgamation of two companies under common control, although not technic
pooling of interests, would be accounted for using an approach identical to po
of interests accounting.»
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Det kanadiske høringsutkastet til regnskapsstandard fra 1994, «Related
Transactions», inneholder regler om kontinuitetsgjennomskjæring som også g
for integrasjon av selskaper under felles kontroll.

Den britiske regnskapsstandarden FRS 6 om «acquisitions and mergers»
holder kontinuitetsgjennomskjæring for «group reconstructions», som ikke en
eiernes relative rettigheter (par. 78): «In addition to mergers as defined above
ger accounting may also be appropriate for a group reconstruction, provided th
relative rights of the ultimate shareholders are not altered.»

«Group reconstructions» inkluderer: «(...) transfer of shares in a subsi
undertaking within a group (...) arrangements such as the introduction of a new
ding company, the splitting off of one or more subsidiary undertakings, as in s
demergers, where a separate group is formed, (...) the bringing together into 
group of two or more companies that were previously under common owners

At det dreier seg om en kontinuitetsgjennomskjæring kommer klart til uttry
siste punktum:

«Acquisition accounting would require the restatement at fair value of
assets and liabilities of the company transferred, and the recognisin
goodwill, which is likely to be inappropriate in the case of a transaction 
does not alter the relative rights of the ultimate shareholders.»

2.4.2 Nærmere om egenkapitaltransaksjoner
Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom selskap og eiere. Etter det 
leggende transaksjonsprinsippet skal transaksjoner måles til verdien av vede
på transaksjonstidspunktet. Dette gjelder også for egenkapitaltransaksjoner. 
imidlertid to kjennetegn ved egenkapitaltransaksjoner som i praksis kan gjør
vanskelig å estimere vederlag som er annet enn penger. Egenkapitaltransaks
ensidige og de er mellom nærstående parter.

Egenkapitaltransaksjoner har et viktig særtrekk som atskiller dem fra a
transaksjoner. Det oppstår ikke vinning og tap ved egenkapitaltransaksjoner.
er et allment akseptert syn i autoritativ internasjonal regnskapslitteratur. F.eks
ver Ross M. Skinner i Accounting Standards in Evolution (1987 s. 314): «The
thing that has always been agreed upon in accounting is that there is a disti
between the nature of capital transactions and income transactions. The es
idea is simple. One cannot make a gain or loss on dealing with oneself.»

En naturlig forlengelse av resonnementet er at kostnader i forbindelse
egenkapitaltransaksjoner heller ikke er regnskapsmessige kostnader som ska
tatføres, men er en del av transaksjonen. Om kostnader ved egenkapitaltran
ner skriver Skinner (s. 322): «It has long been understood in accounting that c
transactions, in essence transactions with owners, and consequential expen
should never be reported as part of income.» Regnskapsrådets uttalelse om
sjonskostnader (Uttalelse nr. 79) bygger på det samme synet, jf. "Utgifter til stiftelse
og kapitalforhøyelse" i avsnitt 4.4.1..

Skillet mellom egenkapitaltransaksjoner og andre transaksjoner er også r
tert i det grunnleggende kongruensprinsippet, jf. "Sammenstillingsprinsippet" i
avsnitt 2.4.4.. Etter kongruensprinsippet skal endringer i egenkapitalen, un
kapitalinnskudd og uttak, føres over resultatregnskapet.

Det er i hovedsak fire former for egenkapitaltransaksjoner: innskudd av e
kapital, tilbakebetaling av innskutt egenkapital, utdeling av resultater og utdelin
merverdi. En regnskapsmessig presentasjon av egenkapitalen i balansen som
rer transaksjonsformene, vil være klassifisering i innskutt egenkapital og tilb
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holdte resultater. Regnskapsrådet har i Uttalelse nr. 85 (1988) foreslått en 
rende endring i egenkapitalspesifikasjonen i aksjeloven og regnskapsloven.

Klassifisering av egenkapitalen etter kilde gjør det enklere å regnskap
egenkapitaltransaksjoner. I aksjeselskap består aksjeinnskuddet av nominell
kapital og overkurs ved aksjetegning. Innskutt egenkapital kan spesifiseres t
rende i balansen. Innskutt egenkapital er i prinsippet bundet egenkapital. Ved
settelse av aksjekapitalen kan imidlertid innskutt egenkapital tilbakebetales
nedsettelsen skjer ved innløsning av aksjer (amortisering), kan innløsningsve
være sammensatt av tre transaksjoner: tilbakebetaling av innskutt egenkapital
ling av resultater og utdeling av merverdi når egenkapitalens virkelige ver
større enn balanseført verdi. Regnskapsføring av utdeling av merverdi er prob
tisk i forhold til egenkapitalen i et historisk kost regnskap. I forhold til klassifiser
av egenkapitalen etter kilde er den mest nærliggende løsningen å redusere t
holdte resultater.

I hvilken grad utdeling av merverdi vil kunne overstige tilbakeholdte resulta
er avhengig av hvordan begrensningene i adgangen til å nedsette aksjekapit
utformet, om de er relatert til balanseført verdi eller virkelig verdi av egenkapita
jf. drøftelsen av aksjelovens bestemmelse nedenfor. I sistnevnte tilfelle vil utd
av merverdi kunne overstige tilbakeholdte resultater, og det vil være nødvendig
en korreksjonspost til egenkapitalen i balansen.

Kjøp av egne aksjer

Kjøp av egne aksjer til amortisering har likhetstrekk med nedsettelse av aksje
talen ved innløsning. Det alminnelige forbudet mot kjøp av egne aksjer i nåvæ
aksjelov, gjelder bare for så vidt kjøpet ikke skjer mot en tilsvarende nedsette
aksjekapitalen (jf. Marthinussen og Aarbakke 1987, s. 197). Kjøp av egne aks
tillatt når det skjer som ledd i kapitalnedsettelse. Aksjelovgruppen (NOU 199
s. 105) mener også at egne aksjer i realiteten kan betraktes som innløsning av

Regnskapsmessig bør kjøp av egne aksjer til amortisering behandles på s
måte som kapitalnedsettelse ved innløsning. Kjøpspris for egne aksjer kan i 
med innløsningsverdi bestå av tilbakebetaling av innskutt egenkapital, utdelin
resultater og utdeling av merverdi. Regnskapsføring i forhold til klassifiserin
egenkapital etter kilde vil være en forholdsmessig reduksjon av innskutt egenk
og tilbakeholdte resultater.

Anbefaling til god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon omhandler e
aksjer ved fusjon. Behandlingen av lovlig ervervede egne aksjer i anbefalingen
ger på synet om at kjøp og salg av egne aksjer er egenkapitaltransaksjoner. D
også i samsvar med autoritativ internasjonal regnskapslitteratur. Skinner skriv
innløsning av aksjer og kjøp og salg av egne aksjer (s. 314): «Gains and los
redemption of capital or on purchase and resale of shares are excluded from i
since they are part of a capital transaction.»

Etter nåværende aksjelov skal egne aksjer som er lovlig ervervet etter ak
ven § 7-1 annet ledd, avhendes så snart som mulig og senest innen to år der
ikke amortiseres ved nedsettelse av aksjekapitalen. I utkastet til ny aksjelov 
foreslått å endre reglene slik at egne aksjer kan erverves på visse vilkår. De
slåtte vilkårene er bl.a. at samlet pålydende verdi av beholdningen av egne 
ikke må overstige ti prosent av aksjekapitalen og at vederlaget for aksjene må
innenfor selskapets frie egenkapital. Det er foreslått unntak fra begrensninge
aksjer som er ervervet på i hovedsak samme måte som lovlig erverv etter gjel
§ 7-1 annet ledd. For egne aksjer som er ervervet etter unntaksbestemmelsen
foreslått å beholde salgsplikten dersom aksjene ikke amortiseres. Etter forsla
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det likevel ingen salgsplikt dersom samlet pålydende verdi av selskapets be
ning av egne aksjer ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen. Forslaget t
regler om egne aksjer betyr at det i større omfang enn før vil være beholdning
egne aksjer på balansedagen. Beholdningene vil også kunne inneholde egne
som ikke er underlagt salgsplikt innen to-års fristen. Anvendelsesområdet for
aksjene er likevel begrenset til valget mellom amortisering eller salg, even
fusjonsvederlag og andre anvendelser som kan likestilles med salg. Egne aks
aldri kunne betraktes som investering i seg selv. Kjøp av egne aksjer vil derfo
satt være en egenkapitaltransaksjon.

For egne aksjer som ikke amortiseres med en gang, er et prinsipielt spø
om kjøpspris skal balanseføres som reduksjon i egenkapital eller som eiende
anbefaling til god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon bør lovlig ervervede 
aksjer føres til fradrag på egen linje under egenkapitalen i stedet for å plassere
egen gruppe på eiendelssiden. Den norske anbefalingen er i overensstemme
kanadisk praksis. Skinner skriver om dette spørsmålet (s. 319): «Although op
debate, the generally accepted practice now is to treat a company's own 
acquired as a reduction of shareholders' equity.»

Balanseføring av egne aksjer som reduksjon i egenkapitalen er omdisku
forhold til aksjeloven. Aksjeloven § 11-11 første ledd har en spesiell vurdering
gel for egne aksjer. Hovedregelen er at egne aksjer skal balanseføres som 
uten verdi. Aksjer som er lovlig ervervet i løpet av de to siste regnskapsår, kan
vel balanseføres til anskaffelseskost. I oppstillingsplanen for balansen er 
aksjer plassert i egen gruppe under eiendeler atskilt fra omløpsmidler og an
midler. Behandlingen av egne aksjer må også ses i sammenheng med aksje
11-4 annet ledd som definerer anleggsmidler og bestemmer at andre eiend
omløpsmidler. I forhold til denne bestemmelsen kan egne aksjer ikke være ei

Komitéen som utarbeidet anbefalingen til god regnskapsskikk for foretaks
grasjon, mente at aksjeloven ikke var til hinder for den regnskapsteoretisk r
løsningen som ble foreslått (jf. Johnsen i Beta 2/88 s. 10). Marthinussen og
bakke (s. 424) mener imidlertid at vurderingsregelen for egne aksjer bestemm
aksjene skal anses som eiendeler for selskapet i relasjon til balansereglene».
(Fusjon av selskaper, 1992 s. 166) reiser spørsmål om anbefalingens oppfatni
gjennomføres til tross for vurderingsregelen. Liland mener det er tvilsomt, sel
oppfatningen ellers kan ha mye for seg. Oslo Børs har i Regnskapssirkulære
gitt sin tilslutning til synspunktene på egne aksjer i anbefalingen og anmodet se
pene om å følge anbefalingen. Børsen har likevel akseptert balanseføring som
del, men da med påbud om vurdering som omløpsmiddel.

Salg av egne aksjer er en egenkapitaltransaksjon, hvor salget er å betrak
innskudd av egenkapital. Den delen av salgsprisen som overstiger aksjens
dende, er overkurs.

Når egne aksjer blir solgt, er spørsmålet om kjøpet og salget skal ses un
som én transaksjon eller om de skal behandles som to separate transaksjone
av egne aksjer er som nevnt foran en sammensatt egenkapitaltransaksjo
kjøpspris kan bestå av tilbakebetaling av innskutt egenkapital, utdeling av resu
og utdeling av merverdi. Med en salgspris lik kjøpsprisen er egenkapitalens
relse uendret, men spørsmålet er om sammensetningen er endret. I henhold 
sifisering av egenkapital etter kilde er spørsmålet om det skjer en overføring f
bakeholdte resultater til innskutt egenkapital. Ved kjøp og salg av egne aksjer
det en utskifting av eiere. Til forskjell fra vanlige aksjetransaksjoner mellom e
går kjøp og salg av egne aksjer gjennom selskapet. Virkningen er imidlertid
samme. Betraktes kjøp og salg av egne aksjer som én transaksjon, vil egenk
ens størrelse og sammensetning ikke påvirkes når prisen er den samme. Salg
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over kjøpspris er økt overkurs. Ved salg til en lavere pris enn kjøpspris, er fors
len utdeling av merverdi eller resultater. I forhold til klassifisering av egenkap
etter kilde, er det nærliggende å regnskapsføre utdelingen som en reduksjon
bakeholdte resultater.

Annerledes er det når kjøp og salg av egne aksjer betraktes som to se
transaksjoner. Da vil kjøp og salg til samme pris påvirke egenkapitalens sam
setning ved overføring fra tilbakeholdte resultater til overkurs.

Spørsmålet om kjøp av egne aksjer og senere salg eller amortisering er é
to separate transaksjoner er diskutert i den internasjonale regnskapslittera
Hendriksen og van Breda skriver i Accounting Theory (1992 s. 820): «When a
acquires its own shares and holds them for reissuing or subsequent cancellati
acquisition and disposition can be treated as either a single transaction or two
rate and distinct transactions.»

Forfatterne evaluerer de to betraktningsmåtene slik (s. 821-822):

«Both the single-transaction and two-transaction concepts have some
in their favour. The former is based on the premise that substance is 
important than form and that a corporation should not transfer amo
from retained earnings to invested capital merely because it happe
handle the transfer of shares from one stockholder to another. The
transaction concept is based on the idea that there is little difference
ween the purchase and sale of treasury shares and the acquisition an
rement of shares with a subsequent sale of new shares. In the opinion
authors, each concept is appropriate for different circumstances.»

I anbefalingen til god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon blir i virkelighe
kjøp og salg av egne aksjer betraktet som én transaksjon. Kjøpspris for egne
blir foreløpig balanseført på egen linje til fradrag i total egenkapital, mens den e
lige regnskapsføringen foretas når aksjene blir solgt eller amortisert. Salg
amortisering av aksjene skal ifølge anbefalingen reguleres mot egenkapitalen
amortisering skal det foretas en forholdsmessig reduksjon av bundet og fri eg
pital. Anbefalingen bygger som nevnt foran på synet om at kjøp og salg av
aksjer er egenkapitaltransaksjoner, som altså skal betraktes som én transaks

Også i Canada er det anbefalt å betrakte kjøp og salg av egne aksjer s
transaksjon, og å balanseføre kjøpspris som reduksjon i total egenkapital («d
the cost of the shares from the total of shareholders' equity», Skinner s. 320).

Utvalget mener at egne aksjer ikke bør balanseføres som eiendel fordi d
strid med grunnleggende regnskapsprinsipper og i utakt med ledende interna
og norsk regnskapspraksis. Utvalget kan heller ikke se at balanseføring som e
følger av vurderingsregelen for egne aksjer når denne ses i sammenheng me
oppstillingsplanen og bestemmelsen om klassifisering av eiendelene i omløp
ler og anleggsmidler.

Utvalget mener at den anbefalte norske praksis med å betrakte kjøp og s
egne aksjer som én transaksjon, bør videreføres. Selv om utvalget har forståe
begge betraktningsmåtene, mener det at den situasjonsbestemte løsninge
Hendriksen og van Breda antyder, er uheldig.

Utvalget mener også at den foreløpige balanseføringen av kjøpspris som r
sjon i total egenkapital kan ha mye for seg i forhold til klassifisering av egenka
len etter kilde. Et alternativ er foreløpig balanseføring av kjøpspris som amo
ring, med reversering hvis aksjene blir solgt. Også ved dette alternativet bet
kjøp og salg som én transaksjon. Det er bare den foreløpige balanseføringen 
forskjellig. Den alternative foreløpige balanseføringen vil imidlertid lettere ku
forsvares i forhold til direktivets oppstillingsplan for balansen.
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Selskapsrettslig klassifisering av egenkapitalen

Selskapsrettslig klassifisering av egenkapitalen i bundet og fri egenkapital ko
serer regnskapsføringen av egenkapitaltransaksjoner. Bestemmelsene om r
fond i aksjeloven regulerer avsetning og anvendelse på tvers av de ulike tra
sjonsformene. Inntil reservefondet har nådd en bestemt størrelse, skal det a
både andel av årsoverskuddet og overkurs ved aksjetegning. Reservefondet 
for inneholde komponenter av innskutt egenkapital og tilbakeholdte result
Anvendelsen av reservefondet er begrenset til dekning av tap og kapitalforhø
uten kapitalinnskudd, såkalt fondsemisjon. Fondsemisjon er ingen egenka
transaksjon men bare en overføring innenfor klassen bundet egenkapital.

Bakgrunnen for Regnskapsrådets forslag fra 1988 om klassifisering av eg
pital etter kilde var problemer som den selskapsrettslige klassifiseringen av eg
pitalen reiste for regnskapsføring av egenkapitaltransaksjoner. Rådet beg
også forslaget med økt informasjonsverdi og samsvar med internasjonale 
skapsprinsipper. Rådet uttalte at forslaget ville få konsekvenser for reglen
reservefond og utbytte, som burde utredes nærmere.

I utkastet til gjeldende aksjelov ble det skilt mellom overskuddsavsetning
overkursavsetning til reservefond. Etter utkastet skulle det foretas overskudds
ning inntil fondet tilsvarte 20 pst. av aksjekapitalen, mens overkursavsetning s
gjennomføres uavhengig av fondets størrelse. Utkastet er av interesse fordi d
likhetstrekk med klassifisering av egenkapitalen etter kilde og det prinsipielle s
på innskutt egenkapital som bundet egenkapital. Skillet mellom overskuddsa
ning og overkursavsetning hadde også betydning for anvendelse av reserve
Etter utkastet kunne reservefondet anvendes til andre formål enn dekning av 
fondsemisjon forsåvidt fondet oversteg 20 pst. av aksjekapitalen, men s
bestemmelsene om kreditorvarsel skulle gjelde når kilden til fondet var overku
setning. Utkastet opererte i virkeligheten med to reservefond. Dette hadde
betydning for rekkefølgen ved anvendelse av reservefond til dekning av tap
heter i Innstillingen (s. 171 - 172): «Det har ellers vært forutsetningen at så la
reservefond av denne sammensatte karakter skal anvendes til dekning av t
den del som er opparbeidet ved overskuddsavsetninger avskrevet først.»

Det norske utkastet var for øvrig det eneste som la vekt på hvordan reserv
det er skaffet til veie. Utkastet ville dersom det var blitt vedtatt, ha vært et v
skritt i retning av klassifisering av egenkapitalen etter kilde. Departementet fo
imidlertid at reservefondets størrelse også skulle avhenge av gjeldens større
mente at det dermed neppe var grunn til å ha særregler om avsetning av ov
(Ot. prp. nr. 19 (1974-75) s. 186). Utkastet til bestemmelse om anvendelse av
vefond ut over minstestørrelsen ble også endret slik at det ikke var nødven
behandle avsetningene separat.

I Ot. prp. nr. 36 (1993-94) om ny aksjelov er det foreslått at overkursavse
skal foretas uavhengig av størrelsen på reservefondet. Det er også foreslått e
rell adgang til å disponere over reservefondet forutsatt at selskapet følger en
gangsmåte med kreditorvarsel som gjelder ved nedsettelse av aksjekapitale
slaget om overkursavsetning uavhengig av reservefondets størrelse er det 
som utkastet i Innstillingen fra 1971, og er i samsvar med det prinsipielle syn
innskutt egenkapital som bundet egenkapital. Forslaget om generell adgang ti
ponere reservefondet har også likhetstrekk med utkastet i Innstillingen, men av
ved at adgangen til å disponere gjelder hele reservefondet og at bestemmels
kreditorvarsel skal følges uavhengig av kilde. Forslaget gjør det mulig å foret
bakebetaling av innskutt egenkapital og utdeling av tilbakeholdte result
Begrunnelsen for forslaget er at en vil kunne oppnå det samme ved å gå vei
fondsemisjon.
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Selv om forhøyelse av aksjekapitalen ved fondsemisjon ikke er en egenka
transaksjon, kan fondsemisjonen i neste omgang gi rom for nedsettelse av ak
pitalen som anvendes til tilbakebetaling og dermed fører til ulike former for e
kapitaltransaksjoner. Forhøyelse av aksjekapitalen ved fondsemisjon kan sk
overføring fra fri egenkapital, overføring fra reservefond eller ved anvendels
oppskriving. Det er sammenheng mellom gjennomføring av fondsemisjone
hvilke ulike former for egenkapitaltransaksjoner kapitalnedsettelsen kan før
Ved overføring av fri egenkapital fører kapitalnedsettelsen til utdeling av result
Ved overføring fra reservefond kan kapitalnedsettelsen føre til tilbakebetalin
innskutt egenkapital og utdeling av resultater. Hvis overføringen fra reservefo
overkurs ved aksjetegning, fører kapitalnedsettelsen til tilbakebetaling av inn
egenkapital. Er overføringen fra reservefond avsetning av årsoverskudd, fører
talnedsettelsen til utdeling av resultater. For en fondsemisjon som er gjenno
ved anvendelse av oppskrivning, fører kapitalnedsettelsen til utdeling av mer

Fondsemisjon ved anvendelse av oppskrivning kombinert med nedsette
aksjekapitalen som anvendes til tilbakebetaling, fører til utdeling av merverdi
ikke er underlagt andre begrensninger enn de som ligger i selve oppskrivnin
gangen. Utdeling av merverdi blir i dette tilfellet regnskapsført som reduksj
aksjekapital. Utvalget vil foreslå at oppskrivningsadgangen blir fjernet, jf. av
2.3.8. om alternative vurderingsprinsipper til historisk kost. Skulle oppskrivnin
adgangen likevel bli beholdt, er utvalgets forslag å begrense anvendelsen a
skrivning til et fond for vurderingsforskjeller i samsvar med artikkel 33 i fjer
direktiv. Fondet vil bare kunne reduseres ved at avskrivning eller nedskrivnin
oppskrivning føres direkte mot fondet, eller ved at balanseført oppskrivning
reversert ved salg. Innføring av et slikt fond ved en eventuell fortsatt oppskrivn
adgang vil stoppe den utdelingen av merverdi som nå kan foretas ved en kom
sjon av oppskrivning og kapitalnedsettelse.

Bestemmelsen om at reservefondet kan anvendes til fondsemisjon er ny i 
loven av 1976. I følge Marthinussen (s. 171) var det «neppe grunn for lovgiver
å motsette seg en overføring fra reservefond til aksjekapital. En slik overførin
medføre at selskapets aktiva bindes i selskapet i større grad enn tidligere.»

Marthinussen og Aarbakkes kommentar til hovedregelen om anvendels
reservefondet (1987 s. 441) er at fondet etter ordlyden bare kan anvendes til d
av underskudd som ikke kan dekkes av fri egenkapital, samt til fondsemisjon
fondsemisjon føyer de imidlertid til:

«Det er formentlig ingen ting i veien for deretter å nedskrive aksjekapit
og å utbetale midler til aksjeeierne etter reglene i "Konserndannelse" i kap.
6. Derimot kan utbetaling ikke belastes reservefondet direkte med mi
annet ledd gir hjemmel. Dette gjelder selv om selskapets kreditorer va
jfr. § 6-3 ved nedsettelse av aksjekapitalen.»

Skåre og Knudsen (1987 s. 309) har en tilsvarende kommentar:

«Reservefondet kan ikke nedsettes etter reglene for kapitalnedsett
"Konserndannelse" i kapittel 6. Loven kan derimot neppe være til hinder f
at selskapet først bruker reservefondet til fondsemisjon, og senere ned
aksjekapitalen med et tilsvarende eller større beløp som utbetales til a
eierne.»

De fire forfatterne er enig om at fondsemisjon ved overføring fra reservefond k
binert med kapitalnedsettelse ikke er i strid med loven. Kombinasjon kan 
påpekt foran, føre til tilbakebetaling av innskutt egenkapital og utdeling av res
ter. Sammenlignet med kombinasjonen av oppskrivning og kapitalnedsettelse
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fører til utdeling av merverdi, er det ikke urimelig at det er tillatt å kombinere o
overføring fra reservefond til aksjekapital med kapitalnedsettelse, og foreta tilb
betaling av innskutt egenkapital og utdeling av resultater. På den annen sid
Marthinussens begrunnelse i Innstillingen for ikke å motsette seg den nye be
melsen om overføring fra reservefond til aksjekapital, at overføringen ville før
en sterkere binding av eiendelene i selskapet. I utkastet til ny aksjelov er som
foreslått en generell adgang til å disponere reservefondet fordi det samme ka
nås ved fondsemisjon.

Den liberale fortolkningen av aksjelovens bestemmelser om anvendels
reservefondet kan også ha andre implikasjoner. Ved grunnleggende regnskap
mer har det vært praksis å fravike kongruensprinsippet ved å korrigere virkn
av reformen mot fri egenkapital, jf. "Kongruensprinsippet" i avsnitt 2.4.6.. Ved
reformer som har ført til fradrag i egenkapitalen, og hvor det ikke har vært tils
kelig fri egenkapital, er reservefondet blitt redusert. Dette følger heller ikke av
lyden i aksjeloven § 12-2. Det kan imidlertid argumenteres for at overgangsvirk
gen av en regnskapsreform er en korrigering av egenkapitalen og ikke en a
delse av fri eller bundet egenkapital. Det vil også være meningsløst å gjøre 
målet om direkte balanseføring versus resultatføring av overgangsvirkningen 
regnskapsreform avhengig av størrelsen på fri egenkapital.

Nedsettelse av aksjekapitalen

Reservefondsordningen reiser flere kontroversielle spørsmål i forbindelse med
settelse av aksjekapitalen. Nedsettelse av aksjekapitalen kan gjennomføres v
løsning av aksjer eller ved nedskrivning av alle aksjenes pålydende. Når ned
sen gjennomføres ved innløsning av aksjer (amortisering), er innløsningsve
virkelig verdi. Innløsning av aksjer er en transaksjon til virkelig verdi og er i re
teten samme transaksjon som kjøp av egne aksjer til amortisering. Innløsning
dien eller kjøpspris for egne aksjer kan bestå av tilbakebetaling av innskutt eg
pital, utdeling av resultater og utdeling av merverdi.

Aksjelovens regler om nedsettelse av aksjekapitalen regulerer bare det b
aksjekapitalen skal nedsettes med og anvendelsen av dette beløpet. Nedsette
løpet kan anvendes til dekning av tap, tilbakebetaling til aksjeeierne, motreg
mot krav på aksjeinnskudd og avsetning til et fond. I utkast til ny aksjelov er d
den siste anvendelsen tilføyet at nedsettelsesbeløpet også skal kunne avs
reservefond. Den første og siste anvendelsen er overføringer. Anvendelse ti
regning mot krav på aksjeinnskudd er likestilt med tilbakebetaling. I utkastet t
aksjelov er uttrykket «tilbakebetaling» erstattet med «utdeling». Aksjelovgrup
har begrunnet forslaget med at det bør komme klarere fram at bestemmelse
omfatter overføring av annet enn penger. Departementet støtter forslaget. Fo
er uheldig fordi det går på tvers av de ulike formene for egenkapitaltransaks
Innskutt egenkapital kan bli tilbakebetalt men ikke utdelt. Både tilbakebetalin
utdeling kan selvfølgelig være i annet enn penger.

Aksjeloven § 6-1 fjerde ledd annet punktum har en bestemmelse om op
ningsplikt «dersom det i samband med nedsettingen skal skje utbetalinge
større beløp enn nedsettingsbeløpet». Dette vil selvfølgelig alltid forekomme
innløsning av aksjer når innløsningsverdien er større enn pålydende. Formåle
bestemmelsen er bare å kreve opplysning om transaksjonen i forbindelse me
settelsen av aksjekapitalen. Selve transaksjonen er ikke regulert av denne b
melsen men av bestemmelsen om begrensning av nedsettelsesbeløpet i tred

Skåre og Knudsens (1987 s. 132) kommentarer til bestemmelsen er at den
utsetter at kapitalnedsettelse kan kombineres med andre utbetalinger til aksje
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Slike utbetalinger vil være en form for utbytteutdeling, men det kan diskutere
disse tilfeller helt ut reguleres av lovens utbytteregler.»

Marthinussen og Aarbakkes (1987 s. 187) kommentar til den samme be
melsen er at den «forutsetter at det i forbindelse med kapitalnedsettelsen kan 
tes utbetalinger med større beløp. I den utstrekning det her dreier seg om utb
til aksjeeierne, synes den å måtte anses som utbytte og være underkastet reg
utbytteutdeling.»

I aksjelovutredningen (NOU 1992: 29 s. 132) er også bemerket at bestem
sen «forutsetter at det i forbindelse med kapitalnedsettelsen kan besluttes at d
foretas utbetalinger til aksjeeierne med større beløp enn nedsettelsesbeløpet. 
vært diskutert om utbyttereglene i kapittel 12 gjelder for slike utbetalinger, og 
det minste de materielle begrensningene i § 12-5 får anvendelse. Oppfatninge
vært delte, og spørsmålet er ikke blitt løst i rettspraksis.»

Det er foreslått en ny regel om at generalforsamlingens beslutning skal
hvordan dette høyere beløpet skal dekkes. «I dette ligger at generalforsamlin
slutningen skal angi hvilken post i regnskapet som skal belastes.» (Ot. prp. nr
229). Det er også foreslått en ny regel om at de materielle begrensningene i a
gen til å utdele utbytte og plikten til å foreta reservefondsavsetninger ved utby
deling gjelder tilsvarende for utbetalinger ved kapitalnedsettelse som over
kapitalnedsettelsesbeløpet. «Etter gjeldende lov har det vært tvil om disse spø
lene.» (Ot. prp. nr. 36 s. 229).

Forslaget er uheldig fordi det ikke tar hensyn til at innløsning av aksjer e
transaksjon hvor innløsningsverdien er virkelig verdi. Innløsningsverdien kan
nevnt bestå av tilbakebetaling av innskutt egenkapital, utdeling av resultat
utdeling av merverdi. Etter forslaget til nye regler skal hele forskjellen mellom 
løsningsverdi og pålydende behandles som utdeling av utbytte, uavhengig av
Forslaget betyr at det ikke vil være mulig å regnskapsføre innløsning av aksje
en forholdsmessig reduksjon av bundet og fri egenkapital. Forslaget betyr og
det kan bli aktuelt med ytterligere reservefondsavsetning. Dersom virkelig ver
aksjen langt overstiger pålydende, noe som ikke er uvanlig for børsnoterte a
skal hele forskjellen regnskapsføres som reduksjon av fri egenkapital. Innløsn
kan dessuten føre til en betydelig reservefondsavsetning.

Regnskapslovutvalget har påpekt likheten mellom innløsning av aksjer og
av egne aksjer til amortisering, og foreslått lik regnskapsmessig behandling. A
lovgruppen har erkjent at det i realiteten er samme type transaksjon, men ha
vektlagt sammenhengen under utredningen av reglene for nedsettelse av aks
talen. Reglene om kapitalnedsettelse samsvarer også dårlig med forslag
adgangen til å disponere reservefondet. Det forslaget ble begrunnet med 
samme kunne oppnås ved fondsemisjon.

Aksjeloven § 6-1 tredje ledd første punktum har en bestemmelse som beg
nedsettelsesbeløpet. Beslutning om anvendelse til annet enn dekning av ta
ikke gjelde større beløp enn at det etter nedsettingen er full dekning for den ne
aksjekapital og selskapets bundne egenkapital forøvrig.» I aksjelovutredn
(NOU 1992:29, s. 132) er brukt formuleringen «full reell dekning» i omtalen
gjeldende rett. Dette kan skape usikkerhet om det er balanseført nettoverdi ell
kelig nettoverdi som skal overstige bundet egenkapital. Skåre og Knudsen (1
131) mener at bestemmelsen «betyr at etter tilbakebetaling til aksjeeierne, m.
selskapet ha i behold eiendeler hvis verdi etter balansen minst er lik summen 
nedsatte aksjekapital, reservefondet og eventuelt oppskrivingsfond.» Kommen
må forstås slik at det er balanseført nettoverdi som skal legges til grunn. Marth
sen og Aarbakkes kommentar (1987, s. 186) om «balansemessig overskud
forstås på samme måte.
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Etter annet punktum skal «balansen for det forløpne regnskapsår legg
grunn» ved beregningen av beløpet, «men det skal tas tilbørlig hensyn til ta
truffet etter balansedagen.» Denne bestemmelsen inneholder en tidspunkth
ning, balansedagen for årsregnskapet, og et krav om at det skal tas hensyn
etter balansedagen og frem til generalforsamlingsbeslutningen. Kravet kan
sammenheng med regnskapsstandarden om betingede utfall og hendelse
balansedagen (NRS 3). Hendelser etter balansedagen som gir ny informasj
forhold som eksisterte på balansedagen, skal regnskapsføres etter vanlige 
ringsprinsipper. Hendelser som har sammenheng med forhold oppstått etter 
sedagen, vedrører en senere periode og skal regnskapsføres i senere periode
tap som skyldes den siste typen hendelser, bestemmelsen om kapitalnedse
aksjeloven krever hensyntatt. Det skal selvfølgelig tas hensyn til forventet t
utkast til ny aksjelov er nåværende formulering foreslått erstattet med en henv
til den alminnelige forsiktighetsregelen om utbytteutdeling som krever at de
hensyn til tap som måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som foruts
ville inntreffe. Som påpekt i regnskapsstandarden (avsnitt 2.6.) er dette tap som
rører en senere regnskapsperiode og som derfor ikke er innarbeidet i regnska

Med henvisning til formuleringen i aksjelovutredningen om «full reell de
ning» for bundet egenkapital, kan det argumenteres for at det her siktes til at d
tas hensyn til inntruffet og forventet tap frem til generalforsamlingsbeslutninge
det er tap som skal hensyntas kan også tyde på at det er balanseført nettove
skal legges til grunn.

Fra et økonomisk synspunkt er det ikke tvil om at det er virkelig nettoverdi 
er relevant. Innløsning av aksjer er en transaksjon til virkelig verdi, som er en d
likvidasjon. Avgjørende for om transaksjonen kan gjennomføres bør være at v
lig nettoverdi av gjenværende virksomhet overstiger bundet egenkapital. En
forståelse av begrensningsregelen vil også være i samsvar med det alminnel
hetsprinsippet i aksjeloven.

Dersom begrensningsregelen gjelder for balanseført nettoverdi, kan den i 
ligheten representere en sterk begrensning i adgangen til å innløse aksjer. D
først gjøres fradrag for hele innløsningsverdien på eiendelssiden, mens bare
dende skal redusere bundet egenkapital. Reservefondet skal i følge autor
kommentarer ikke kunne reduseres med forholdsmessig andel slik grunnleg
regnskapsprinsipper tilsier. Tvert imot er det i utkast til ny aksjelov foreslått y
lige en reservefondsavsetningsplikt for utbetalinger ved kapitalnedsettelse
overstiger aksjekapitalnedsettelsesbeløpet. Med for eksempel en innløsning
på 250 og pålydende 25, reduseres eiendelene med 250, bundet egenkapital 
res ved at aksjekapitalen reduseres med 25 samtidig som plikten til å foreta re
fondsavsetning kan bli aktuell for 225.

Bestemmelsen om at det etter nedsettelse av aksjekapitalen skal være fu
ning for bundet egenkapital, er også uklar med hensyn til hva som er bundet
kapital. I Innstillingen fra 1971 skrev Marthinussen (s. 108) at det i utgangspu
må være dekning for reservefondet, men at utgangspunktet modifiseres m
regler som gjelder for bruk av reservefondet. Marthinussen refererer spesielt t
slaget i utkastet om anvendelse av reservefondet til andre formål (jf. omtale
utkastet ovenfor). I utkastet til ny aksjelov er det som nevnt foreslått en gen
adgang til å disponere reservefondet forutsatt at selskapet følger en fremgang
med kreditorvarsel som gjelder ved nedsettelse av aksjekapitalen. Disponer
reservefondet gjøres med virkning for begrensningsregelen. Ved å komb
reglene om kapitalnedsettelse med den generelle adgangen til å disponere r
fondet, er det mulig å redusere reservefondet med den forholdsmessige ande
innløsningsverdien slik grunnleggende regnskapsprinsipper tilsier. Det er 
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mulig å nøytralisere virkningen av den foreslåtte avsetningsplikten. Det kan 
foretas ytterligere reduksjon av reservefondet.

Utvalget mener at ved nedsettelse av aksjekapitalen skal all innskutt ka
inklusive overkurs og reservefondet reduseres forholdsmessig. Utdeling ut
dette skal belaste fri egenkapital. Utvalget mener også at plikten til å gjøre res
fondsavsetning av beløp som utdeles utover kapitalnedsettelsesbeløpet ved 
telse av aksjekapitalen, bør bortfalle. Det vises til forslag til endring av § 13
aksjelovutkastet.

Fusjon og fisjon som egenkapitaltransaksjoner

Fusjon kjennetegnes ved at et selskap overdrar hele virksomheten til et ann
skap. Det overdragende selskapet blir oppløst, og aksjonærene i det overdra
selskapet får et fusjonsvederlag ved at aksjene blir byttet om med aksjer i det
takende selskapet. Fusjonsvederlaget kan også bestå av et tilleggsvederlag 
eiendeler enn aksjer, som ikke må overstige 20 pst. av samlet vederlag. For e
det overdragende selskapet er fusjon en aksjebyttetransaksjon, hvor byttefor
blir bestemt av de virkelige verdiene i selskapene.

Det overtakende selskapet kan være et eksisterende selskap (fusjon ved o
eller det kan stiftes i forbindelse med fusjonen (fusjon ved nydannelse). Fo
overtakende selskapet involverer fusjon en egenkapitaltransaksjon. Fusjonsve
get er i hovedsak aksjer i selskapet utstedt ved kapitalforhøyelse eller stif
Overdratte eiendeler og gjeld er aksjeinnskudd i annet enn penger, såkalt tin
skudd. Det er nettoverdien av overdratte eiendeler og gjeld målt til virkelig v
som er tingsvederlaget i innskuddstransaksjonen. Etter transaksjonsprinsipp
overdratte eiendeler og gjeld ved fusjon regnskapsføres til virkelig verdi. 
fusjonsvederlaget inneholder tilleggsvederlag, kan dette og en tilsvarende d
overdratte eiendeler betraktes som en kjøpstransaksjon. Fusjon med tilleggs
lag er sammensatt av egenkapitaltransaksjon og kjøpstransaksjon som refere
til samme tidspunkt.

Til tross for at fusjon er en egenkapitaltransaksjon for det overtakende sels
og en aksjebyttetransaksjon for eierne, er fusjon tradisjonelt blitt regnskapsfør
kontinuitetsmetoden (opprinnelig også kalt «fusjonsmetoden»). Etter denne m
den skal overdratte eiendeler og gjeld videreføres til balanseførte verdier sa
med eiendeler og gjeld i det overtakende selskapet. Begrunnelsen for metod
vært at virksomheten i selskapene fortsetter som før under felles eierskap. Eg
pitaltransaksjonen i det overtakende selskapet blir regnskapsført til nominell v
Forskjellen mellom netto overdratte eiendeler og gjeld til balanseført verdi og n
nell kapitalforhøyelse (og eventuelt tilleggsvederlag) er fusjonsdifferanse. Fus
differansen som er en regnskapsteknisk differanse uten økonomisk innhold
regnskapsført mot egenkapital. Klassifisering av fusjonsdifferanse i bundet o
egenkapital følger også et kontinuitetsprinsipp.

Regnskapsføring av fusjon etter kontinuitetsmetoden reflekterer ikke det 
tvistelige faktum at fusjon involverer en egenkapitaltransaksjon for det overtak
selskapet. En alternativ betraktningsmåte er at overdragelse av virksomhe
fusjon er en oppkjøpstransaksjon for det overtakende selskapet. Vederlag 
kjøpstransaksjonen er hele fusjonsvederlaget målt til virkelig verdi. Det kan a
menteres for at de økonomiske realitetene i overdragelse av virksomhet ved 
er de samme som ved konserndannelse.

I den norske anbefalingen om foretaksintegrasjon, som er laget etter møns
den amerikanske APB 16 om «business combinations», er det grunnleggend
sippet at de økonomiske realitetene i integrasjonen skal bestemme regnskap
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gen. De aller fleste fusjoner er oppkjøp ifølge anbefalingen, og skal regnskap
etter oppkjøpsmetoden. De to ulike betraktningsmåtene, fusjon som egenka
transaksjon versus oppkjøpstransaksjon, gir samme regnskapsføring av fusjo
opptak. Fusjon ved nydannelse vil bestå av to eller flere innskuddstransaks
med tingsinnskudd. Regnskapsføring av disse til virkelig verdi gir fusjonsbal
til virkelig verdi, som samtidig er åpningsbalanse for det nystiftede selska
Fusjon ved nydannelse regnskapsført etter oppkjøpsmetoden, vil ha en fusjo
lanse med oppkjøpte eiendeler og gjeld til virkelig verdi og andre eiendeler og
videreført til balanseførte verdier. For fusjon ved nydannelse regnskapsført
kontinuitetsmetoden, består fusjonsbalansen av eiendeler og gjeld videref
balanseførte verdier samt nominell aksjekapital og fusjonsdifferanse.

Utvalget finner det mest naturlig å betrakte overdragelse av virksomhet
fusjon som tingsinnskudd i en egenkapitaltransaksjon. Regnskapsføringen vil
basert på en gjennomført transaksjon. Etter anbefalingen skal fusjon som i un
stilfelle er sammenslåing av interesser, regnskapsføres etter kontinuitetsme
Det foreslås et tilsvarende kontinuitetsunntak for sammenslåing av interesse
når opptaksfusjon betraktes som egenkapitaltransaksjon. For å understreke
dreier seg om et regnskapsmessig unntak for en gjennomført transaksjon, vil 
get foreslå at kriteriene skjerpes i forhold til kriteriene for anvendelse av kont
tetsmetoden i anbefalingen. Ett av kriteriene er at det skal være en sammenslå
tilnærmet likeverdige interesser.

Den regnskapsfaglige begrunnelsen for kontinuitetsunntak ved opptaksf
er at overdratte eiendeler og gjeld skal regnskapsføres likt eiendeler og gjeld
overtakende selskapet når fusjonen er en sammenslåing av tilnærmet likev
interesser. Lik regnskapsføring kan alternativt bare oppnås ved oppskrivning
overtakende selskapet og fusjonsbalanse med eiendeler og gjeld til virkelig 
Dette er ikke en aktuell løsning.

For fusjon ved nydannelse vil betraktningen av fusjon som egenkapitaltran
sjon føre til at eiendeler og gjeld blir regnskapsført til virkelig verdi. Når fusjon 
nydannelse er sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser, er fusjonsb
til virkelig verdi utvilsomt den riktige løsningen. Når ett av selskapene i en fu
ved nydannelse i realiteten er overtakende, vil det kunne innvendes at valg av
fusjonsformen gir nytt grunnlag for vurdering av eiendeler og gjeld. Det bør de
være et unntak fra transaksjonsprinsippet for det overtakende selskapet i slike
ler.

Betraktningsmåten av fusjon som egenkapitaltransaksjon, har også bety
for konserndannelse ved aksjebytte. Aksjonærene i datterselskapet får aksjer 
elskapet som vederlag. Kapitalforhøyelsen i morselskapet er å betrakte som
kapitaltransaksjon og skal regnskapsføres til virkelig verdi. Dette gjelder uan
morselskaps selskapsregnskap. Eventuelt kontinuitetsunntak fordi konsernd
sen er sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser, skal bare gjøres i ko
regnskapet.

En fusjon kan føre til erverv av egne aksjer, hvis det overdragende selskap
aksjer i det overtakende selskapet før fusjonen. Disse aksjene blir lovlig erv
ved fusjonen. Slike aksjer kan benyttes som fusjonsvederlag til aksjonærene
overdragende selskapet. Kapitalforhøyelsen vil dermed reduseres tilsvarend
fusjon betraktes som egenkapitaltransaksjon, vil egne aksjer være del av tin
skuddet i det overtakende selskapet, og aksjene skal regnskapsføres til v
verdi. Kjøp og salg av egne aksjer er i seg selv egenkapitaltransaksjoner. D
foran redegjort for at kjøpet og salget skal betraktes som én transaksjon. Ved 
som fører til lovlig erverv av egne aksjer, kan ervervet og den tilsvarende del
kapitalforhøyelsen betraktes som simultant kjøp og salg av egne aksjer til sa
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pris. Regnskapsføringen bør derfor være slik at egenkapitalens sammensetnin
påvirkes. Regnskapsmessig blir virkningen den samme som om aksjene va
benyttet som fusjonsvederlag.

Ofte har det overtakende selskapet aksjer i det overdragende selskapet fø
nen. Formålet med aksjekjøpet kan være å komme i posisjon for fusjonsforha
ger. Aksjekjøp som gir bestemmende innflytelse, etablerer konsernforhold
fusjonen, og fusjonen er innfusjonering av datterselskap. Et spesialtilfelle av
serndannelse før fusjon, er oppkjøp av alle aksjene og innfusjonering av helei
terselskap.

Foran er det utredet hvordan fusjon kan betraktes som egenkapitaltransa
for det overtakende selskapet. Fusjon med tilleggsvederlag er sammensatt av
kapitaltransaksjon (kapitalforhøyelse) og kjøpstransaksjon (tilleggsvederlag)
refererer seg til samme tidspunkt. Aksjeinvestering i det overdragende selskap
fusjon, betyr at en tilsvarende del av den overdratte virksomheten er anskaffe
en tidligere kjøpstransaksjon. Virksomhetsoverdragelsen kan dekompone
tingsinnskudd og eventuell kjøpstransaksjon på fusjonstidspunktet og kjøpstra
sjon før fusjonen. Etter transaksjonsprinsippet skal hver av transaksjonene
skapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Ved konserndannelse før fusjon og innfusjonering av datterselskap, kan 
dragelsen av virksomheten dekomponeres i oppkjøpstransaksjon ved konse
nelsen og tingsinnskudd og eventuell kjøpstransaksjon ved fusjonen. Spørsm
om hver transaksjon skal behandles for seg eller om overdragelsen skal regn
føres til verdien på konsernetableringstidspunktet. Ved trinnvis investering i da
selskap er det anbefalt å legge til grunn verdien av eiendeler og gjeld på konse
bleringstidspunktet ved utarbeidelse av konsernregnskap. Dette følger av enh
orien for konsernregnskap. Det betyr at senere kjøp av aksjer i datterselska
påvirker vurderingen av eiendeler og gjeld. Unntak er goodwill som må vurd
ved hvert kjøp.

Betraktningen av fusjon som egenkapitaltransaksjon for det overtakende
skapet kan indikere regnskapsføring av overdratt virksomhet som separate op
og tingsinnskudd til ulik verdi på oppkjøpstidspunkt og fusjonstidspunkt. Dette
avvike fra anbefalt regnskapsføring av konserndannelse ved trinnvis oppkjø
dermed også fra anbefalt regnskapsføring av fusjon etter oppkjøpsmetoden. D
virke vilkårlig at enhetsteorien skal gjelde for alle kjøp både før og etter kons
etableringstidspunktet, mens egenkapitaltransaksjonen som kan være mellom
1 pst. av aksjene skal behandles separat. Dette kan tale for at tingsinnskudd
regnskapsføres til verdien på konsernetableringstidspunktet. Kapitalforhøy
bør imidlertid regnskapsføres til virkelig verdi på fusjonstidspunktet. Differans
som skyldes verdiendring mellom konsernetableringstidspunktet og fusjons
punktet, må i så fall føres som korreksjonspost under egenkapital. Klassifis
kan være problematisk. I forhold til klassifisering etter kilde kan verdiendrin
presenteres som korreksjonspost til innskutt kapital. I forhold til selskapsre
klassifisering i bundet og fri egenkapital er det mest nærliggende å la korreks
posten være til bundet egenkapital.

Kombinasjonen av oppkjøpstransaksjon ved konserndannelse og tingsinn
ved fusjon demonstrerer konflikten mellom de to betraktningsmåtene. Utvalg
tilbøyelig til å legge mest vekt på at tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse skal 
skapsføres til virkelig verdi og at korreksjonsposter til egenkapitalen skal unn

Fusjon av heleiet datterselskap er en spesiell form for fusjon uten fusjonsv
lag. Fusjonen involverer heller ingen egenkapitaltransaksjon for det overtak
selskap. Det er transaksjonen som fører til konserndannelse, som er grunnla
måling av overdratte eiendeler og gjeld ved fusjonen. For konserndannelse ve
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kjøp av 100 pst. av aksjene er alle eiendeler anskaffet og all gjeld opptatt ved
kjøpstransaksjonen. Dette synspunktet er uttrykt i anbefalingen om å la merve
oppkjøpstidspunktet som fortsatt er balanseført i konsernregnskapet, bli vide
i selskapsregnskapet for det fusjonerte selskapet.

Fisjon kjennetegnes ved at et selskaps virksomhet deles mellom flere sels
Selskapsrettslig kan fisjon gjennomføres ved kapitalnedsettelse i gjenværend
skap eller oppløsning av overdragende selskap. Fisjon ved kapitalnedsettel
betraktes som tingsuttak i det gjenværende selskapet og tingsinnskudd i det ov
ende selskapet. Etter transaksjonsprinsippet skal tingsuttaket og tingsinnsk
måles til virkelig verdi. Regnskapsføring av tingsuttaket til virkelig verdi implise
at merverdi blir realisert. Fisjon skaper derfor ikke noe behov for regnskapsm
oppskrivning av merverdi.

Fisjon ved oppløsning kjennetegnes ved at hele virksomheten overdras
eller flere selskaper. Deloverdragelsene kan betraktes som tingsinnskudd i de
takende selskapene. De overtakende selskapene kan være eksisterende s
eller de kan stiftes i forbindelse med fisjonen. For det overdragende selska
fisjon ved oppløsning samme virkelighet som fusjon. En sammenligning av fu
og fisjon ved oppløsning viser at de to instituttene kan dekomponeres i like tra
sjoner. Regnskapsføringen bør derfor være lik.

Regnskapsføring av fusjon og fisjon er nærmere utredet i "Fusjon og fisjon" i
kapittel 5.

2.4.3 Inntektsføring
Inntekt resultatføres når den er opptjent. I en transaksjonsbasert historisk
modell blir inntekt normalt regnskapsført når det finner sted en salgstransak
Skinner skriver om salgstidspunktet som kriterium for inntektsføring (s. 99-10

«Until quite recently, it was customary to think of recognition of earned
venue and income as being synonymous with realization. (...). Historic
conservatism and the desire for certainty reinforced the emphasis in 
unting on exchange for a liquid asset. The exchange test reduced unce
ty as to the amount of revenue to be recognized (...). The liquid a
criterion also meant that proceeds would be more easily measurable
result of all these influences tended to focus attention on point of sale a
criterion par excellence for revenue recognition. (...) By 1970, some m
fication of previously accepted ideas had occurred. It was no longer b
ved that revenue could be recognized only in exchange for a liquid a
(...) It was also felt that a sale was not, by itself, sufficient for revenue
cognition - there had to be performance by the vendor as well.»

I APB's Statement No 4 om Basic Concepts (....) (1970 par. 150), ble kriterie
opptjening føyet til det tradisjonelle salgskriteriet. Praksis har fortsatt å utvikle
etter 1970. Skinner oppsummerer utviklingen slik: «The result has been
development of further exceptions to the sales basis of revenue recognition,
inconsistencies between rules applied in different situations, and some difficu
seeing a common rationale for revenue recognition.»

Salgstransaksjoner blir regnskapsført til verdien av vederlaget på transak
tidspunktet. Det vises til "Transaksjonsprinsippet" i avsnitt 2.4.1., om transaksjons
prinsippet og spesielt til underavsnittet om måling av transaksjonspris. Utvalge
foreslått som et grunnleggende prinsipp at transaksjoner skal regnskapsføres
dien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Prinsippet gjelder alle typer tra
sjoner selskapet har med utenforstående.
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Underavsnittet om måling av transaksjonspris inneholder en drøftels
måling av salgspris ved kredittsalg, hvor markedsprisen ikke er observerbar
det nominelle beløpet i transaksjonen inneholder kompensasjon for tidsverdi
penger og kredittrisiko. Nåverdiberegning blir beskrevet som en teknikk for å 
mere salgspris som ikke er observerbar. Drøftelsen omfatter også Regnskap
uttalelse om rentefritt kredittsalg, inklusiv betraktningen om forventet tap på
dringer som uopptjent inntekt. Denne kan generaliseres til tjenester etter salg
punktet.

Salgspris som inkluderer tjenester etter salgstidspunktet, består av flere el
ter, prisen på varen og prisen på tjenestene. Det er bare prisen på varen som
tjent på salgstidspunktet, og som skal resultatføres. Prisen på tjenestene er ikk
tjent før disse utføres, og bør balanseføres som uopptjent eller utsatt inntekt. 
sjonelt er hele salgsprisen blitt inntektsført på salgstidspunktet, og utgifter som
står etter salgstidspunktet, f.eks. service- og garantiytelser, er blitt kostnadsfø
avsetning til fremtidige utgifter. Prinsipielt er det riktigere å periodisere inntek
enn å kostnadsføre avsetning for fremtidige utgifter i slike tilfeller (jf. "Periodise-
ring og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7. om periodisering og tilhørend
balanseposter).

Selv om salgstransaksjonen er utgangspunkt for resultatføring av inntekt, 
behov for å periodisere transaksjonen. De enkelte elementene i transaksjonen
og tjenestene) må identifiseres og prises. Det gjelder også risiko og pris på d
Inntekt som ikke er opptjent, skal balanseføres som uopptjent eller utsatt innt

Det kan være problematisk både å identifisere alle transaksjonselemente
ikke minst å prise disse. En salgsavtale kan inneholde følgende transaksjonse
ter: Salg, tilbakekjøp, tilbakeleie, finansiering, kredittrisiko, garantert inntjen
kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. Skinner skriver om fordeling av inntekt på de
transaksjonselementene og prising av disse (s. 117): «Ideally, the amount of
nue allocated to each function is based on prices for the function if it were pe
med independently. If such prices are not available, the allocation becomes 
more on judgement. One expedient is to allocate to minor functions only suffi
revenue to cover costs traceable to performance of those functions.»

I norsk praksis vil det nok også være mest realistisk å tro at fordeling av in
på tjenester etter salgstidspunktet, vil tilsvare de estimerte utgiftene. For de 
selskapene vil det derfor bare være snakk om å regnskapsføre periodiseringe
prinsipielt riktigere måte.

Når salgsavtalen inneholder så mange elementer i tillegg til selve salget, 
også et spørsmål om selve salget skal kunne inntektsføres. Det må foretas en
vurdering av alle elementene for å avgjøre om det finner sted en vesentlig o
ring av risiko mellom partene. Oslo Børs uttalte i Regnskapssirkulære 1990 (s
«Oslo Børs ønsker å presisere at det kun er ved transaksjoner som innebæ
vesentlig overføring av risiko mellom partene at gevinst og tap ved avhendel
inn i resultatregnskapet. Det vil normalt også være en forutsetning at selge
beholder en kontinuerlig økonomisk interesse i eiendelen (...). Det må også u
strekes at transaksjoner og forhold skal medtas og presenteres i forhold til si
hold og sin økonomiske virkelighet og ikke bare på grunnlag av juridiske form
teter.»

I Regnskapssirkulære 1991 ga Oslo Børs veiledning i regnskapsføring av
kombinert med ulike opsjoner: «Salg med kjøpsopsjon for selger (anskaffet k
opsjon) og salgsopsjon til kjøper (utstedt salgsopsjon) vil økonomisk kunne 
identisk med en tilbakekjøpsavtale (syntetisk tilbakekjøp). Både ved avtale om
bakekjøp og ved syntetiske tilbakekjøp vil selger fortsatt ha det vesentligste a
koen som er typisk for en eier. Inntektsføring skal derfor ikke foretas. (...) Salg
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utstedt salgsopsjon inntektsføres ikke hvis selger fortsatt har en vesentlig taps
som følge av opsjonen (...) [Ved salg med anskaffet kjøpsopsjon] vil det no
være riktig å foreta inntektsføring.»

I "Nærmere om periodisering og forsiktighet" i avsnitt 2.3.6. er drøftet anven
delse av løpende avregning metoden for inntektsføring av langsiktige tilvirkni
kontrakter i forhold til prinsippene om periodisering og forsiktighet i EU-direktiv
Utvalget legger til grunn at metoden kan anvendes uten å overstyre noen be
melse i direktivet.

NRS 2 regulerer regnskapsføring av langsiktige tilvirkningskontrakter. V
bruk av løpende avregning metoden skjer inntektsføring i takt med fremdri
Resultatet vil alltid være beheftet med usikkerhet p.g.a. at omfanget normalt er
delig og tilvirkningstiden lang. En underliggende forutsetning for løpende av
ning er pålitelige estimater for inntekter, kostnader og fullføringsgrad. Inntekt
ring i takt med fremdriften vil gi en bedre beskrivelse av foretakets aktivitet og
tjening i de enkelte regnskapsperiodene enn inntektsføring når prosjektene e
ført, og dermed et bedre grunnlag for vurdering av foretakets inntjeningsevne
inntektsføring etter fullført kontrakt metoden vil det kunne oppstå tilfeldige i
tektssvingninger avhengig av hvilken periode prosjektene ferdigstilles. NRS 2
ver inntektsføring av langsiktige tilvirkningskontrakter etter løpende avregn
metoden. Dersom utfallet av kontrakten ikke kan fastslås med rimelig grad a
kerhet, skal inntektsføringen være løpende avregning uten fortjeneste.

Som påpekt i "Periodisering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7. ska-
per inntektsføringen en fordring som balanseføres til anskaffelseskost i sam
med de generelle vurderingsreglene for omløpsmidler.

Utvalget vil foreslå som et grunnleggende regnskapsprinsipp at inntekt
resultatføres når den er opptjent. I sammenheng med en transaksjonsbasert h
kost modell betyr prinsippet utsatt resultatføring av inntekt som ikke er opptjen
i spesielle tilfeller fremskutt resultatføring av opptjent inntekt i forhold til trans
sjonstidspunktet.

Langsiktige tilvirkningskontrakter er et eksempel på fremskutt resultatfør
Utvalget mener at langsiktige tilvirkningskontrakter skal inntektsføres etter løp
avregning metode når kriteriene i NRS 2 er oppfylt, og at metoden kan anve
uten at det er nødvendig med noe unntak fra de generelle vurderingsregler.

2.4.4 Sammenstillingsprinsippet
Hovedformålet med regnskapet er å måle resultatet i regnskapsperioden. Bes
sen av den historiske inntjeningen skal gi regnskapsbrukerne grunnlag for å vu
selskapets inntjeningsevne. Måling av regnskapsmessig resultat er sammen
(matching) av inntekter og kostnader i perioden. Inntekt resultatføres når d
opptjent. Normalt er det på transaksjonstidspunktet, og inntektsføringen er
transaksjonsprinsippet. Som påpekt i "Periodisering og tilhørende balanseposter"i
avsnitt 2.3.7. og foregående avsnitt, er det også behov for å periodisere inn
transaksjoner. Inntekt som ikke er opptjent, skal balanseføres som uopptjen
utsatt inntekt. Resultatføring av opptjent inntekt kan også være fremskutt i fo
til transaksjonstidspunktet. Kostnadsføring er etter sammenstillingsprinsi
Kostnader som er påløpt for å skape inntekt, sammenstilles med inntekten og b
nes kostnad opptjent inntekt eller kostnad solgte varer. Sammenstilling forut
fordeling av kostnader mellom regnskapsperioder. I noen tilfeller er det en di
sammenheng mellom inntekt og kostnad, f.eks. direkte varekostnader. I andre
ler er sammenhengen indirekte, f.eks. avskrivninger, og fordelingen må gjøre
skjønnsmessig.
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Skinner (s. 50-51) har en beskrivelse av «matching» i historisk kost regns
som også inkluderer periodisering av inntektstransaksjoner:

«The core of the historical cost theory is the idea that bargained transa
amounts (hence, objectively determined amounts) can be attributed to
ods so as to measure income. The idea of matching is customarily expr
in terms of matching costs with realized revenues. It should be recogn
however, that the realization convention is itself merely a device to attri
revenues to accounting periods. Thus, a more general description of th
torical cost approach is that it represents a way to measure income for
riod by attributing (matching) both revenue transactions and 
transactions to periods.»

Paton og Littleton skriver om betydningen av sammenstillingsprinsippet (s
«With acquisition and disposition prices measuring both the efforts to pro
results and the results produced, the principal concern of accounting is the pe
matching of costs and revenues (...).» Paton og Littleton skriver videre (s. 16):
concepts of recorded price-aggregate, of cost attaching, of matched cost and
nue, and of income as a difference are fundamental to accounting (...).» De s
at (s. 23): «The conception of revenue and expense as matched flows of price
gates assumes that revenue is the object of the process of incurring cost» og a
formance must be judged by a process of matching.»

Jens O. Elling skriver i Årsregnskabsteori (s. 71): «Matching-princippet er d
bærende ide i resultatopgørelsens opbygning og måling af regnskabsmæssig
tat. (...) Resultatopgørelsen måler altså en årsag-virkning-relation.» Ellings fre
ving av sammenstillingsprinsippet i resultatmålingen står i sterk kontrast til at 
sippet «is not specifically adressed in the Fourth Directive» (FEE diskusjons
referert i "Nærmere om periodisering og forsiktighet" i avsnitt 2.3.6.), og at direk-
tivet ellers inneholder bestemmelser om periodisering som i liten grad reflek
dette prinsippet.

Regnskapslovkomitéen av 1959 fokuserte, som nevnt i "Grunnleggende prin-
sipper i norsk regnskapslovgivning" i avsnitt 2.2., sterkt på resultatmålingen o
uttalte at en primær oppgave for balansen er å danne grunnlag for måling av re
Det ville ha vært det mest naturlige i et transaksjonsbasert historisk kost regn
hvor hovedformålet er å måle resultatet i perioden ved sammenstilling (matc
av inntekter og kostnader, å ha regler for inntekts- og kostnadsføring. Tradis
er likevel vurderingsprinsippene blitt formulert som regler for vurdering av eien
ler i balansen.

I foregående avsnitt har utvalget foreslått som et grunnleggende prinsipp a
tekt skal resultatføres når den er opptjent. Utvalget vil også foreslå som et grun
gende prinsipp at kostnader skal sammenstilles med inntekt for måling av res
Forsiktighetsprinsippet anvendt som laveste verdis prinsipp, modifiserer res
målingen etter sammenstillingsprinsippet (jf. etterfølgende avsnitt). Virkninge
laveste verdis prinsipp for resultatmålingen er påbud om kostnadsføring av u
sert verdifall når det oppstår og forbud mot inntektsføring av urealisert verdi
ning. Også laveste verdis prinsipp kan formuleres som et inntekts- og kostna
ringsprinsipp. Utvalget vil likevel holde fast ved tradisjonen og foreslå regler
vurdering av eiendeler i balansen. Som påpekt i avsnitt 2.3.8., må vurderingsre
fortolkes i sammenheng med de grunnleggende regnskapsprinsippene og ka
betraktes som en isolert samling av balansevurderingsregler. Både transak
prinsippet og sammenstillingsprinsippet er klart uttrykt i vurderingsreglene
eiendeler. Bestemmelsen om avskrivning etter en fornuftig avskrivningspla
sammenstillingsprinsippet uttrykt for anleggsmidler.
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Med prinsippene for inntekts- og kostnadsføring implisitt regulert ved vu
ringsregler for eiendeler i regnskapsloven, kan det være behov for å ha eksp
prinsipper for inntekts- og kostnadsføring i regnskapsstandarder. NRS har et
ende utredningsarbeid om inntektsføring.

Oslo Børs uttaler i Regnskapssirkulære 1991 om opplysning av regnskap
sipper: «Alle foretak bør opplyse om de regnskapsprinsipper som er anve
denne sammenheng er det viktig å uttale seg om alle regnskapsprinsippe
potensielt kan være av betydning. I de fleste norske årsoppgjør har regnskap
sippene primært omhandlet den regnskapsmessige behandling av balanse
Det bør imidlertid legges tilsvarende vekt på prinsippene for inntekts- og kostn
føring.»

Sammenstillingsprinsippet er kommet til uttrykk i flere regnskapsuttalel
standarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Etter NRS 1 om varer, er h
formålet for vurderingen å måle kostnad solgte varer for å få best mulig sam
stilling av inntekter og kostnader i perioden basert på historisk kost.

NRS 2 om langsiktige tilvirkningskontrakter inneholder en beskrivelse av p
odiseringen av inntekter og kostnader ved løpende avregning:

«Opptjent inntekt på balansedagen er total estimert prosjektinntekt mul
sert med fullføringsgraden. Opptjent inntekt i perioden er opptjent inn
på balansedagen fratrukket opptjent inntekt rapportert i tidligere period

Kostnad opptjent inntekt er total estimert prosjektkostnad multiplis
med fullføringsgraden. Kostnad opptjent inntekt i perioden er økninge
over rapportert kostnad i tidligere perioder. Kostnad opptjent inntekt
være lik påløpte prosjektkostnader dersom disse brukes som mål på 
driften.

Prosjektfortjenesten i perioden er differansen mellom opptjent inn
og kostnad opptjent inntekt.»

Regnskapsrådets uttalelse nr. 77 om produksjonskostnader ved utnyttelse a
rettigheter, er en anvendelse av sammenstillingsprinsippet: «Regnskapslovg
gen inneholder ingen særregler om filmprosjekter. Det foreligger heller ingen
mer eller anbefalinger til god regnskapsskikk på området. Regnskapsrådet er
ikke kjent med at det er etablert noen fast praksis her i landet. Løsningen m
søkes i regnskapslovgivningens generelle prinsipper og god regnskapsskikk. 
relevant i denne sammenheng er prinsippene for periodisering av inntekter og
nader og sammenstillingen (matching) av inntekter og kostnader (...).»

Om løpende kostnadsføring av produksjonskostnadene uttalte Regnskap
at: «denne løsningen vil kunne føre til en så misvisende sammenstilling av inn
og kostnader at den vanskelig kan være i samsvar med god regnskapsskikk. 
nok er forsiktighetsprinsippet ivaretatt, men god regnskapsskikk ved vurderin
usikre forhold tilsier bare et rimelig krav til forsiktighet (...).»

Rådet foreslår å la fordelingen av kostpris på det enkelte år bli bestemt a
holdet mellom årets inntekt og forventet totalinntekt.

Formålet med regnskapsstandarden om pensjonskostnader er å bidra til a
sjonskostnadene blir fordelt systematisk og fornuftig over opptjeningsperio
Standarden anvender en lineær opptjeningsfunksjon. Også tilskuddsplaner
selskapet yter tilskudd til de ansattes pensjonssparing, skal ifølge standarden
diseres etter sammenstillingsprinsippet. Formålet med regnskapsføring av 
skatt er ifølge regnskapsstandarden om dette, å behandle skatt som en ko
regnskapet. Skattekostnaden skal sammenstilles med resultat før skatt. Begg
sistnevnte regnskapsstandardene er om plikten til å regnskapsføre avsetnin
påløpte kostnader etter sammenstillingsprinsippet.
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Regnskapsrådets uttalelse nr. 86 om fjerningsutgifter krever at selskapen
ta hensyn til forpliktelse til å fjerne anlegg, og at de fremtidige fjerningsutgift
skal kostnadsføres i takt med inntekten. Rådet uttaler at en praktisk fremgang
er å periodisere de fremtidige fjerningsutgiftene etter produksjonsenhetsmeto

Oslo Børs har i flere regnskapssirkulærer anbefalt de børsnoterte selska
foreta avsetninger for periodisk vedlikehold. I Regnskapssirkulære 1991 u
Børsen bl.a.: «Avskrivninger og vedlikehold må sees i sammenheng. Hvor be
for periodisk vedlikehold ikke reflekteres i anleggmidlets avskrivningsplan
avsetninger til periodisk vedlikehold være en praktisk tilpasning til periodiseri
prinsippet. (...) Oslo Børs vil arbeide for at avsetninger til periodisk vedlikehold
etablert praksis. (...) Vedlikeholdsutgifter har i praksis blitt behandlet ulikt
mange børsnoterte selskaper har kostnadsført periodisk vedlikehold når vedlik
det har funnet sted. Enkelte av disse selskaper har likevel funnet det nødve
periodisere i delårsregnskapet for å unngå misvisende resultater i kortperiode
Det foreligger internasjonal teori og praksis for periodisering av vedlikeholdsu
ter i samsvar med Oslo Børs oppfatning.»

Regnskapssirkulære gjengir fra Skinner (s. 166):

«Ships require quadrennial as well as annual surveys. All these repr
cost of obtaining property services that occur irregularly and may dis
average cost of operation if written off to expense as incurred (...). The
vision for major repairs or replacements of components can be sepa
from depreciation accounting by charging expense and crediting a pr
ion (liability account). This is done commonly with respect to the cost of
lining steel furnaces and the cost of quadrennial surveys of ships.»

Regnskapssirkulære henviser også til Vårdal og Johnsen (s. 234 flg.) for tilsva
synspunkter.

Ole Gjems-Onstad skriver i Avskrivninger (1984 s. 101-102) at også skatte
ens tradisjonelle nettoinntektsbegrep forutsetter sammenstilling: «Hovedreg
sktl. § 44 første ledd innledningen forutsetter at det hvert år skal skje en samor
«sammenstilling» i regnskapsterminologien, av inntekter og utgifter (...). Probl
er hvordan avskrivningsfradragene skal fordeles over tiden for å oppnå en
mulig sammenstilling.»

Det er en like viktig side av sammenstillingsprinsippet å foreta avsetning
fremtidige utgifter som er forårsaket av virksomheten i en periode, og som de
er å betrakte som påløpte kostnader i denne perioden (jf. "Periodisering og tilhø-
rende balanseposter" i avsnitt 2.3.7. og uttalelsene og regnskapsstandardene so
omtalt ovenfor). Utredningsgruppen for skattereformen (NOU 1989:14) har 
lagt vekt på denne viktige siden av sammenstillingsprinsippet. «Avsetninger
god regnskapsskikk» (skatteloven § 50 femte ledd) blir assosiert med forsiktig
prinsippet. Utredningsgruppen skriver (s. 153) om: «skattekreditt i forhold til p
odisering etter pådragelsestidspunktet.» Dette resonnementet må være knytt
kontantprinsipp. Med en viktig side av sammenstillingsprinsippet utelatt i skat
formens resultatbegrep, er det viktig å slå fast plikten til kostnadsføring etter 
menstillingsprinsippet i den nye regnskapsloven.

En riktig sammenstilling er ikke enkelt å gjennomføre. I noen tilfeller er de
direkte sammenheng mellom kostnader og inntekt, og sammenstillingen er up
matisk. I de fleste tilfellene er det imidlertid ingen klar sammenheng mellom k
nader og inntekt, og det må gjøres indirekte fordelinger som kan være arbi
Paton og Littleton skriver (s. 71) at: «The problem of properly matching reve
and costs is primarily one of finding satisfactory bases of association - clues to
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tionships which unite revenue deductions and revenue. (...) It should be empha
however, that the essential test is reasonableness, (...).»

Løsningsmengden av sammenstillinger som tilfredsstiller kravet om å være
nuftig, kan være uendelig. Dilemmaet i regnskapsreguleringen er om det ska
tes variasjon i praksis eller om praksis skal påtvinges standardmetoder som
være arbitrære. Lineær avskrivningsmetode og lineær opptjeningsfunksjon i f
lingen av pensjonskostnader er nærliggende eksempler på standardmetoder. 
er anvendelse av avskrivningsmetode ikke regulert. Det er ikke noe til hinder
estimere årlig avskrivning direkte basert på forventninger om fremtidig inntjen
Tvert imot hevder Johnsen og Kinserdal (1984 s. 117) at valg av metode ikk
foretas uavhengig av disse forventningene. I internasjonal praksis er den lin
metoden helt dominerende.

Utvalgets konklusjon om sammenstilling er at grunnleggende regnskaps
sipper bør inneholde en bestemmelse om at kostnader skal sammenstilles m
tekt for måling av resultat. Regulering av sammenstilling i den nye regnskaps
bør ellers begrenses til et krav om fornuftig avskrivningsplan i de generelle v
ringsreglene for anleggsmidler. Det siste er strengt tatt unødvendig, fordi det f
av sammenstillingsprinsippet.

2.4.5 Forsiktighetsprinsippet
Forsiktighetsprinsippet er som nevnt i innledningen ikke en del av historisk 
modellen, men blir i praksis oppfattet som et grunnleggende regnskapsprin
Forsiktighetsprinsippet i direktivet er drøftet i "Nærmere om periodisering og for
siktighet" i avsnitt 2.3.6.. Prinsippet har uten tvil en sentral plass i direktivet, m
det er stor usikkerhet om innholdet.

Forsiktighetsprinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene
norsk regnskapslovgivning bygger på. Når det foreligger usikkerhet, skal det 
forsiktighet i estimeringen for å unngå overvurdering av eiendeler eller inntekt
undervurdering av forpliktelser eller kostnader. Det skal imidlertid ikke ska
skjulte reserver. Etter anbefaling til GRS nr. 0 skal det være et «rimelig krav ti
siktighet i skjønnsmessige avgjørelser og ved vurdering av usikre forhold.» A
falingen presiserer at det ikke er akseptert å praktisere tesen «jo forsiktige
bedre.»

Forsiktighetsprinsippet kan lett komme i konflikt med sammenstillingsprins
pet. Et nærliggende eksempel er den nye vurderingsregelen fra 1992 om utsa
tefordel, hvor hensynet til forsiktighet har ført til både et krav om at realiserbarh
av skattefordelen skal være overveiende sannsynlig og en øvre grense for ba
føring. «Det må utøves forsiktighet ved balanseføring av skattefordeler.» (N
1992:18 s. 11). I "Periodisering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7. er det
påpekt at balanseposten utsatt skattefordel er en utsatt kostnad som bør v
etter de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler, og at den spesielle 
ringsregelen er overflødig.

Oppbygging og oppløsning av skjulte reserver tilslører beskrivelsen av den
toriske inntjeningen, som skal gi regnskapsbrukerne grunnlag for å vurdere in
ningsevnen. Oslo Børs har i Regnskapssirkulære 1994, pkt. 2 om finansinstitu
enes tapsavsetninger, uttalt at skjulte reserver i tapsavsetningene vil kunne p
finansinstitusjonenes resultater over mange år og således gjøre det vanskelig
lysere deres inntjeningsevne.

De generelle vurderingsreglene i regnskapslovgivningen med laveste v
prinsipp for omløpsmidler og historisk kost med betinget nedskrivningsplikt
anleggsmidler, er anvendelse av forsiktighetsprinsippet. I norsk regnskapslo
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ning er forsiktighetsprinsippet også kommet til uttrykk ved at vurderingsreglen
gitt i form av maksimumsregler («må ikke oppføres høyere enn...») og tilsvar
minimumsregler forkostnadsføring («avskrives med et beløp minst så stort som
Regnskapslovkomitéens innstilling fra 1962 inneholder en grundig drøftels
hvordan vurderingsreglene bør utformes i en regnskapslov. Komitéen skrev (
90) at det kan knytte seg usikkerhet til vurderingene i regnskapet og at det kan
vanskelig å foreta en eksakt vurdering. Forsiktighetsprinsippet tilsier at det p
ene siden settes en forsvarlig øvre grense for vurderingen som ikke må overs
Den nedre grense derimot kan det være vanskelig å gi klare regler for, og d
derfor være hensiktsmessig med en generell henvisning til god regnskapsskik
skjulte reserver skrev komitéen (s. 91) at de må kunne godtas så langt de er fo
med god regnskapsskikk.

Utvalget mener at tiden er inne for å erstatte maksimumsreglene for vurd
av eiendeler med eksakte vurderingsregler og tilsvarende minimumsreglen
kostnadsføring med eksakte regler for kostnadsføring. Overgangen fra maksim
regler til eksakte vurderingsregler bør også få virkning for reglene om tings
skudd i aksjeloven. Gjeldende aksjelov § 2-4 tredje ledd første punktum er en
simumsregel for vurdering av tingsinnskudd. Maksimumsregelen som er fores
aksjelovutkastet § 3-10, bør endres til en bestemmelse om at tingsinnskudd sk
deres til virkelig verdi på innskuddstidspunktet. Jf. ellers forslag til presiserin
denne paragrafen i "Utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse" i avsnitt 4.4.1..

Forsiktighetsprinsippet anvendt som laveste verdis prinsipp modifiserer r
tatmålingen etter sammenstillingsprinsippet. Ved nedskrivning av varer til virk
verdi, vil varekostnaden bestå av anskaffelseskost solgte varer og nedskrivn
varelager. Paton og Littleton skrev kritisk om laveste verdis prinsipp allerede i 
(s. 127): «The doctrine of conservatism is still embedded in practice under th
or convention «cost-or-market, whichever is lower», (...). As a result the cost f
for the goods actually sold is automatically inflated by the amount of the estim
price shrinkage of goods unsold. The title «cost of sales» in the income state
then becomes a misnomer.»

Dette forholdet er også påpekt av Carsten K. Hansen i Årsregnskabsloven - en
teoretisk analyse (1986 s. 28): «Konsekvensen for resultatbeskrivelsen bliv
man i posten «omkostninger for solgte varer» sammenblander et realiseret om
ningsforbrug med et truende tab. Dermed modarbejder loven bestræbelsern
beskrive funktionssammenhængen mellom indtægter fra periodens varesalg
dertil medgåede omkostninger. Med hensyn til årsregnskabslovens behand
dette problem er det bemærkelsesværdigt, at såkaldt truende tab på varelag
kræves specificeret i regnskabet.»

Etter NRS 1 om varer bør vesentlig nedskrivning av varelager til virkelig v
vises som egen post under driftskostnader. Utvalget foreslår i avsnitt 7.5.6., 
nader til de enkelte poster i oppstillingsplanen, at nedskrivning av unormal stø
skal spesifiseres på egen linje.

Utvalget vil i "Vurderingsregler" i kapittel 4 foreslå at vurderingsreglene i de
nye regnskapsloven skal være basert på historisk kost prinsippet kombinert me
siktighetsprinsippet. Hovedreglene for vurdering av eiendeler er laveste verdis
sipp for omløpsmidler og historisk kost med betinget nedskrivingsplikt for anle
midler.

Direktivets prinsipp om individuell vurdering er uttrykk for ekstrem forsikti
het og praktiseres heller ikke i medlemslandene. Utvalget har i avsnitt 2.3.8.
kludert med at det er så stor usikkerhet rundt individualitetsprinsippet i artikke
nr. 1 c og forholdet til både prinsippfraviksbestemmelsen i artikkel 31 nr. 2
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overstyringsprinsippet i artikkel 2 nr. 5, at direktivbestemmelsen i artikkel 31 n
c ikke bør implementeres direkte i norsk regnskapslovgivning.

Selv om vurderingsreglene i norsk regnskapslovgivning i utgangspunktet 
der den enkelte eiendel, er reglene blitt fortolket til å tillate at tiltak for å elimin
eller redusere risiko reflekteres i regnskapet. Det vil være i strid med god regns
skikk å kostnadsføre et urealisert tap på en enkeltpost dersom selskapet ha
seg mot dette tapet gjennom andre poster i eller utenfor regnskapet.

Utvalget har i avsnitt 2.3.8. konkludert med at det bør være et grunnlegg
prinsipp å ta hensyn til virkningen av sikring og porteføljestyring i vurderingen. 
det gjelder nedskrivning av varige driftsmidler, er utvalgets konklusjon at eiend
som genererer felles kontantstrømmer, bør vurderes under ett.

Forsiktighetsprinsippets plass i den nye regnskapsloven bør begrenses t
skrivningsplikten i de generelle vurderingsreglene. Nedskrivning må betrakte
økonomisk sammenheng som beskrevet i avsnitt 2.3.8. Nedskrivningsplikten
generelle vurderingsreglene inkluderer også plikten til å regnskapsføre tap på
trakter, selv om ikke kontrakten balanseføres. For at det ikke skal være tvil om
ten til å avsette for tap på kontrakter, foreslår utvalget en bestemmelse om a
lisert tap skal resultatføres.

De spesielle vurderingsreglene i gjeldende lovgivning, som må betraktes
supplerende regler til de generelle vurderingsreglene, inneholder restriktive r
for balanseføring av immaterielle eiendeler. Det er usikkerheten knyttet til ver
av immaterielle eiendeler og forsiktighet i denne sammenheng, som ligger til g
for disse reglene. Utvalget mener at forskjellsbehandlingen mellom materiel
immaterielle eiendeler er uheldig, og at immaterielle eiendeler bør regnskaps
etter de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler.

Utover anvendelsen av forsiktighetsprinsippet i de generelle vurderingsre
og det grunnleggende prinsippet om at urealisert tap skal resultatføres, bør d
være noen bestemmelse om forsiktighetsprinsippet. Hendriksen og van Bre
149) skriver meget kritisk om forsiktighetsprinsippet: «Conservatism is, at be
very poor method of treating the existence of uncertainty in valuation and inc
At its worst, it results in a complete distortion of accounting data.» Kam (s. 
skriver at «Conservatism is not mentioned by the FASB as an element of u
information, but it is too pervasive a convention to be ignored.»

Når det gjelder estimater, bør det heller presiseres i den ny regnskapslo
disse skal være forventningsrette. Det krever at estimatene må revideres reg
sig og at det skal tas hensyn til ny informasjon mellom balansedagen og tidsp
for avleggelse av regnskapet. Det vises til drøftelsen i "Nærmere om periodisering
og forsiktighet" i avsnitt 2.3.6. og formuleringen i den britiske regnskapsstandar
SSAP 2: «a best estimate in the light of the information available.» Skinner (s.
har en tilsvarende treffende formulering: «Estimates of (...) are made on a bes
mate basis. Revisions in estimates are made regularly so that assets and lia
continue to portray best estimates.»

Hendriksen og van Breda (s. 148) skriver om estimater på fremtidige u
beløp: «The reliability of these estimates may vary considerably: No mone
quantification of wealth can be known with certainty. Thus, any measurement b
on estimates can only be tentative. However, this does not mean that estimat
predictions should not be made as accurately as possible if they are relevant
does imply that measurements based on past estimates should be scrutinized
and adjusted as new and more reliable estimates become possible.»

NRS har omhandlet estimater i flere regnskapsstandarder. I den forel
regnskapsstandarden om ekstraordinære poster omtales regnskapsestima
begrep: «Tidligere perioders poster og endring av regnskapsprinsipp må ikk
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veksles med endring av regnskapsestimat. Regnskapsestimater er skjønnsm
periodiseringer som f.eks. avsetning for forventet tap på fordringer og avskrivn
tid for varige driftsmidler. Ny informasjon kan gjøre det nødvendig å revider
regnskapsestimat. Virkningen av slike endringer inngår i det ordinære resultat
perioden estimatet endres, eventuelt også i fremtidige perioders ordinære res

I NRS 2 om langsiktige tilvirkningskontrakter presiseres betydningen av p
telige estimater: «En underliggende forutsetning for løpende avregning er påli
estimater for inntekter, kostnader og fullføringsgrad.» Standarden har også e
avsnitt om revisjon av estimater, hvor det bl.a. heter: «Løpende avregning er
grad basert på estimater. Erfaring i takt med fremdriften og ny informasjon vil
til regelmessig ajourføring av estimatene.»

I NRS 3 er estimatendringer hendelser etter balansedagen som gir ny inf
sjon om forhold som eksisterte på balansedagen, og som skal tas med i vurde
av eiendeler og forpliktelser. I NRS 1 er endring i salgsverdi etter balansedage
ring i estimatet for virkelig verdi. Den foreløpige regnskapsstandarden om 
sjonskostnader som bygger på en rekke forutsetninger og estimater, krever a
skal være realistiske. Regnskapsrådets uttalelse nr. 86 om fjerningsutgifter kre
det skal legges realistiske forutsetninger til grunn ved beregning av forplikte
omfang. Det gjelder bl.a. hvilke installasjoner som forventes å måtte fjerne
hvordan fjerningen skal gjennomføres. Dette viser at forventingsrette estimate
revideres regelmessig og helt frem til tidspunktet for regnskapsavleggelse, er
falt god regnskapsskikk i Norge. Utvalget har i "Nærmere om periodisering og for
siktighet" i avsnitt 2.3.6. foran påpekt at det også er i samsvar med den gen
bestemmelsen i artikkel 42 i fjerde direktiv, om at det ikke må foretas større a
ninger for påløpte forpliktelser og kostnader enn det som er nødvendig.

2.4.6 Kongruensprinsippet
Det er et grunnleggende prinsipp at alle inntekter og kostnader, herunder vinni
tap, som blir regnskapsført i en periode, skal føres over resultatregnskapet. I n
regnskapsterminologi benevnes dette kongruensprinsippet, mens tilsva
benevnelse i amerikansk terminologi er «the all inclusive income concept». 
gruensprinsippet betyr at summen av de enkelte perioderesultatene skal væ
totalresultatet over foretakets levetid. Formulert på en annen måte skal alle e
ger i egenkapitalen, unntatt kapitalinnskudd og uttak, føres over resultatregns

I noen tilfeller kan det være ønskelig å holde visse poster utenom perio
resultat for at resultat og resultatutvikling over tid skal ha større informasjons
som grunnlag for vurdering av inntjeningsevne. Det gjelder f.eks. ved grunn
gende regnskapsreformer, hvor inkludering av reformens overgangsvirkn
resultatet kan oppfattes misvisende av regnskapsbrukerne. Mer generelt kan
vet for sammenlignbare resultater over tid tilsi at også andre poster holdes u
resultatet. Det gjelder virkningen av alle prinsippendringer og korrigering av f
tidligere perioders regnskap. I tillegg inneholder praksis på enkelte områder m
der som fraviker fra de grunnleggende prinsippene, og hvor virkningen på eg
pitalen av den grunn ikke bør behandles som et resultatelement, men føres 
mot egenkapitalen. Det gjelder f.eks. omregning av utenlandske datterselsk
regnskaper etter dagskursmetoden, hvor det er internasjonal praksis og ette
også norsk praksis å føre omregningsdifferansen på nettoverdien direkte mot
kapitalen. Oslo Børs har i Regnskapssirkulære 1990 uttalt at de børsnoterte s
pene skal følge slik praksis ved bruk av dagskursmetoden. Utvalget vil i "Vurde-
ringsregler" i kapittel 4 om vurderingsregler utrede spørsmålet om investering 
knyttet selskap og datterselskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i se
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regnskapet. Ved vurdering av investering i utenlandsk datterselskap etter ege
talmetoden, skal omregningsdifferanse på nettoverdien føres direkte mot ege
talen som ved konsolidering. Også for investering i utenlandsk tilknyttet sel
som vurderes etter egenkapitalmetoden og deltakelse i utenlandsk felles kont
selskap som regnskapsføres etter bruttometoden, skal omregningsdifferanse 
toverdien føres direkte mot egenkapitalen.

I forbindelse med oppskrivning, som er et fremmedelement i historisk 
regnskapet, oppstår også spørsmål om resultatføring. Selve oppskrivninge
ikke inntektsføres, men vil kunne bli kostnadsført senere. Etter nåværende 
skapslovgivning er det som kjent sterke begrensninger på anvendelsen av opp
ningsbeløpet. Det er en vanlig oppfatning at den oppskrevne merverdien vil bli
nadsført ved avskrivning eller i form av redusert vinning ved salg. Regnskapsf
gen etter oppskrivningstidspunktet er imidlertid omdiskutert. Som påpekt i "Alter-
native vurderingsprinsipper til historisk kost" i avsnitt 2.3.9. er det nærliggende 
betrakte den oppskrevne merverdien som et verdielement på eiendelsiden. D
det mot utvalgets forslag blir aktuelt å implementere medlemslandopsjonen i 
kel 33 til å tillate oppskrivning, bør regulering av merverdien på eiendelsiden
sages av en tilsvarende regulering av fondet for vurderingsforskjeller.

Internasjonal praksis varierer med hensyn til omfanget av unntak fra kon
ensprinsippet, hvilke typer unntak som tillates og begrunnelsen for å gjøre u
fra prinsippet.

I direktivet er kongruensprinsippet omhandlet blant de alminnelige prinsipp
som gjelder for vurdering i artikkel 31. Bestemmelsen er at åpningsbalanse
hvert regnskapsår skal tilsvare balansen for det foregående regnskapsår. A
lens annet ledd tillater fravik fra de alminnelige prinsippene i unntakstilfeller. 
vikene skal behørig begrunnes. Det er i denne sammenheng naturlig å se unn
kongruensprinsippet i sammenheng med direktivets alminnelige bestemmels
balansen og resultatregnskapet i del 3. I artikkel 4.4 hvor det kreves sammenlig
stall for foregående regnskapsår, gis medlemslandene opsjon til å bestemme
fra foregående år skal justeres når tallene ikke er sammenlignbare.

Medlemslandene har valgt forskjellig implementering av direktivbestemme
om kongruens. I den tyske Bilanzrichtlinien-Gesetz av 1985 er prinsippet før
som det første grunnleggende vurderingsprinsippet. I den britiske Companie
er derimot prinsippet utelatt. Danskene har implementert prinsippet i § 26 i års
skabsloven og har gjort en interessant tilføyelse i 1991 med § 26a. Den nye d
bestemmelsen gjelder endring i regnskapsprinsipper og metoder og ble vedta
følge av konkursen i Nordisk Fjer. Etter § 26a stk 2 skal virkning av prinsippend
føres direkte mot egenkapitalen ved periodens begynnelse.

Norsk regnskapslovgivning bygger på kongruensprinsippet selv om prins
ikke er direkte uttrykt i lovgivningen. Marthinussen skriver i Innstilling om lov o
aksjeselskaper (1970 s. 159) at det ikke er foreslått noe forbud mot å gjøre u
fra kongruensprinsippet, men at det ut fra norsk oppfatning må være klart a
ikke kan tillate noe unntak fra kongruensprinsippet i relasjon til reglene i  § 110
(dvs. reglene om utdeling av utbytte og avsetning til reservefond). Marthinusse
føyer: «Når det her tales om årsoverskudd, er det ment den nettogevinst for
skapsåret som fremkommer når det ikke gjøres noe avvik fra dette prinsipp.»

Paul Vårdal skriver i 1982-utgaven av Norsk regnskapslovgivning at det 
er noe grunnlag for å fravike dette prinsippet slik § 11-5 nå er utformet (dvs. re
om resultatoppstillingen). Det kan spores en utvikling over tid i synet på om 
gruensprinsippet er absolutt eller om det kan tillates unntak når det kan begr
med bedre informasjonsverdi. I 1989-utgaven av Norsk regnskapslovgivning
Paul Vårdal sammen med Atle Johnsen moderert synet på kongruensprinsipp



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 121

n noen
slike
lære

nger,
 egen-
å regn-
 mot

e til-
vært at
sipp.
egn-
 skatt,
 skal
gende
lanse
er for

er for
ntisk

pørs-
vik fra
nleg-
svirk-

vendig
gjen-
illater
 hver

inære
regel

sstan-
end-

pler på
apsfø-
 i til-
else i
S 1

 av
 end-

skap-
r skal
dring
føres
om at
d regn-
 ved
e med
 eller
else i
har tatt hensyn til at det har funnet sted grunnleggende regnskapsreformer ute
form for regulering og at det har etablert seg en praksis hvor virkningen av 
reformer er blitt ført direkte mot egenkapitalen. Oslo Børs har i Regnskapssirku
1988 uttalt at kongruensprinsippet skal følges i forbindelse med prinsippendri
men at virkningen av grunnleggende regnskapsreformer kan føres direkte mot
kapitalen. Børsen har i samme sirkulære anbefalt de børsnoterte selskapene 
skapsføre direkte pensjonsforpliktelser og føre virkningen av reformen direkte
egenkapitalen.

Begrunnelsen for å tillate fravik fra kongruensprinsippet for de helt spesiell
fellene som kan karakteriseres som grunnleggende regnskapsreformer, har 
det har dreid seg om akkumulerte virkninger ved overgang til et helt nytt prin
Inkludering av slike virkninger i resultatet har vært betraktet som uheldig. R
skapslovutvalget har i delutredningen om regnskapsmessig behandling av
NOU 1992:13, forutsatt at overgangsvirkningen ved innføring av utsatt skatt
behandles i samsvar med den praksis som har vært benyttet ved grunnleg
regnskapsreformer. Utvalget mente imidlertid at etableringen av inngående ba
for 1992 måtte gjennomføres av de organer og etter de regler som ellers gjeld
fastsettelse av årsoppgjøret. Utvalget foreslo for ordens skyld midlertidige regl
etablering av inngående balanse for 1992. Lovvedtaket av 26. juni 1992 er ide
med forslaget.

Lovvedtaket sammen med forarbeidene reiser interessante fortolkningss
mål. Regnskapslovutvalget har i NOU 1992:13 på den ene siden akseptert fra
kongruensprinsippet ved å henvise til etablert praksis for behandling av grun
gende regnskapsreformer når utvalget skulle foreslå behandling av overgang
ningen ved innføring av utsatt skatt. På den annen side fant utvalget det nød
å foreslå midlertidige regler for etablering av inngående balanse i 1992 for 
nomføring av denne reformen. Utvalget mener nå at regnskapslovgivningen t
fravik fra kongruensprinsippet og at det ikke er nødvendig med egne lovvedtak
gang inngående balanse skal omarbeides.

Norsk RegnskapsStiftelse har i foreløpig regnskapsstandard om ekstraord
inntekter og kostnader antatt at kongruensprinsippet skal følges som hoved
men tillater unntak ved grunnleggende regnskapsreformer. Hvis en regnskap
dard fører til prinsippendring, skal den enkelte standard regulere om prinsipp
ringen skal karakteriseres som en grunnleggende regnskapsreform. Eksem
grunnleggende regnskapsreform er: regnskapsføring av utsatt skatt, regnsk
ring av pensjonsforpliktelser, egenkapitalmetoden for vurdering av investering
knyttet selskap og bruttometoden for regnskapsmessig behandling av deltak
felles kontrollert virksomhet. Endring i vurdering av varelager som følge av NR
eller endring i inntektsføring av langsiktige tilvirkningskontrakter som følge
NRS 2 er derimot eksempler på vanlige prinsippendringer hvor virkningen av
ringen er ekstraordinær resultatpost.

For at det ikke skal være noen tvil om kongruensprinsippets plass i regn
sloven, foreslår utvalget en bestemmelse om at alle inntekter og kostnade
resultatføres. Utvalget vil også foreslå en bestemmelse om at virkning av en
av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioders regnskap skal 
direkte mot egenkapitalen. Dessuten vil utvalget foreslå en bestemmelse 
andre unntak fra kongruensprinsippet kan gjøres når det er i samsvar med go
skapsskikk. Sistnevnte bestemmelse vil inkludere omregningsdifferanse
omregning av utenlandsk datterselskap etter dagskursmetoden i forbindels
konsolidering, og tilsvarende ved vurdering av investering i slikt datterselskap
tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden, og ved regnskapsføring av deltak
utenlandsk felles kontrollert selskap etter bruttometoden.
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Nærmere om prinsippendringer og sammenligningstall

Behandlingen av virkningen av prinsippendring har betydning for sammenlign
stall for en eller flere tidligere perioder som presenteres sammen med regn
soppstillingene. Ved resultatføring av virkningen i samsvar med kongruenspri
pet vil virkningen av å endre prinsipp beregnet på grunnlag av stillingen ved p
dens begynnelse, klassifiseres som ekstraordinært resultatelement i periode
ordinære resultatet vil bli beregnet etter det nye prinsippet, mens ordinært res
sammenligningstallene vil være beregnet etter det gamle prinsippet. Konsekv
av kongruensprinsippet er at sammenligningstallene ikke er sammenlignba
det strider mot formålet med å utarbeide sammenligningstall. Dette er et sterkt
ment for å fravike kongruensprinsippet ved prinsippendringer.

Ved utarbeidelsen av den foreløpige regnskapsstandarden om ekstraord
inntekter og kostnader ble problemet med ikke sammenlignbare sammenlig
stall grundig diskutert. Norsk RegnskapsStiftelse følte seg så sterkt bundet av
gruensprinsippet at det ble valgt bare å tillate unntak for grunnleggende regns
reformer. En teknisk mellomløsning som ble diskutert, er korrigering av samm
ligningstallene i tillegg til at virkningen av prinsippendringen blir resultatført i ov
gangsåret. Et flertall forkastet imidlertid denne løsningen fordi den angivelig va
komplisert. Ifølge den foreløpige standarden bør det i stedet utarbeides som til
informasjon proforma sammenlignbare tall for tidligere perioder når virkninge
en prinsippendring føres over resultatregnskapet. Oslo Børs har i Regnskaps
lære 1990 en generell uttalelse om utarbeidelse av sammenligningstall og prof
tall.

Behandlingen av korrigering av feil i tidligere perioder er den samme som
virkningen av prinsippendring, og reiser de samme problemene med hensyn ti
menligningstallene. Konsekvensen av å følge kongruensprinsippet blir om m
enda mer meningsløs. Sammenligningstallene inneholder den feilen som er o
get og klassifisert som ekstraordinær resultatpost i inneværende periode.

Tatt i betraktning at hovedformålet med regnskapet er å gi grunnlag for å
dere inntjeningsevnen og at det for å forbedre grunnlaget kreves utarbeidet
menligningstall for å vise utviklingen over tid, er et naturlig krav til sammenligni
stallene at de virkelig er sammenlignbare. Etter utvalgets mening bør dette k
overstyre kongruensprinsippet. Det betyr at sammenligningstallene ved prin
endring korrigeres bakover som om det nye prinsippet hadde blitt anvendt. Ve
i en tidligere periode korrigeres sammenligningstallene som om feilen ikke var
gjort.

I forhold til direktivbestemmelsen i artikkel 31 nr. 2, som bare tillater fravik 
de grunnleggende prinsippene i unntakstilfeller og hvor fraviket lar seg beh
begrunne, er nettopp prinsippendringer noe som forekommer unntaksvis (jfr.
sistensprinsippet). Det samme bør gjelde feil i tidligere perioders regnskaper. U
get er av den oppfatning at begrunnelsen om sammenlignbarhet er tilstrekkelig
hold til direktivet. Utvalget mener forøvrig at Norge bør gå et skritt lenger
utnytte opsjonen i artikkel 4 nr. 4, til å kreve at tall fra foregående regnskapså
korrigeres for å bli sammenlignbare.

Et formelt spørsmål som har vært reist både i Norge og andre land er om
menligningstallene for foregående år skal være det vedtatte regnskapet. I så f
ikke sammenligningstallene korrigeres selv om kongruensprinsippet fravikes.
av begrunnelsen for å fravike kongruensprinsippet faller da bort. I den norske 
skapslovgivningen er bestemmelsen at resultatregnskapet og balansen skal 
tilsvarende tall fra det sist fastsatte regnskapet. Lovgiver var åpenbart oppme
på at endring i spesifikasjon og vurderingsprinsipp medfører at de vedtatte ta
ikke er sammenlignbare. Departementet mente derfor at bestemmelsen ikke 
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anvendes uten tillempninger, men fant det unødvendig å foreslå særlige reg
dette (jfr. Ot. prp nr. 19 (1974-75)). Likevel synes Skåre og Knudsen i komme
utgaven til aksjeloven å mene at det er de vedtatte tallene som skal vises selv
ikke er sammenlignbare og at dette skal forklares i note. Regnskapslovutvalg
i NOU 1992:13 utredet også dette spørsmålet i forbindelse med innføring av 
skatt og konkludert slik: «Etter utvalgets oppfatning vil derfor de «tilsvarende 
fra årsoppgjøret 1991 måtte oppgis i bearbeidet form, såvel mht. regnskapspr
som spesifikasjon. Det må opplyses at sammenligningstallene er korrigert, (..

Selskapsrettslige og skatterettslige virkninger av fravik fra kongruensprinsipp

Selskapsrettslig vil fravik fra kongruensprinsippet kunne føre til problemer i 
hold til reglene om reservefondsavsetning og utbytte. Praksis ved grunnleg
regnskapsreformer har vært å korrigere virkningen av reformen mot fri egenka
Ved reformer som har medført fradrag i egenkapitalen, f.eks. overgang til 
skapsføring av pensjonsforpliktelser, og hvor det ikke har vært tilstrekkelig fri e
kapital, er reservefondet blitt redusert. Dette reiser et fortolkningsproblem i for
til bestemmelsen i aksjeloven § 12-2 om hva reservefondet kan brukes til.
nevnt i omtalen av egenkapitaltransaksjoner i "Transaksjonsprinsippet" i avsnitt
2.4.1., følger en slik anvendelse ikke av ordlyden. Det kan imidlertid argumen
for at overgangsvirkningen av en regnskapsreform er en korrigering av egenk
len og ikke en anvendelse av fri eller bundet egenkapital. Det vil også 
meningsløst å gjøre spørsmålet om direkte balanseføring versus resultatfør
overgangsvirkningen av en regnskapsreform avhengig av størrelsen på fri eg
pital.

Ved klassifisering av egenkapitalen etter kilde, dvs. innskutt egenkapital o
bakeholdte resultater, ville virkningen av endring av regnskapsprinsipp eller k
gering av feil i tidligere perioder blitt ført mot tilbakeholdte resultater ved beg
nelsen av den perioden prinsippendringen gjøres eller feilen oppdages.

Selskapsrettslig er det en viktig forskjell mellom prinsippendring og feil i tid
gere perioders regnskap. I tilfellet med prinsippendring er tidligere års oversku
disponering foretatt på grunnlag av et årsregnskap utarbeidet etter tidligere
likevel tillatte, regnskapsprinsipper. Det er ingen selskapsrettslig begrunnelse
omgjøre disponering av overskudd. I tilfellet med feil derimot, er overskuddsdi
neringen foretatt på grunnlag av et feil årsregnskap, og det er et selskapsr
spørsmål om overskuddsdisponeringen må omgjøres. I praksis bør det likevel 
foretas en vesentlighetsbetraktning. Ved særlig alvorlige feil kan det bli aktu
omgjøre disponering av årsoverskudd og egenkapitaloverføringer. Omgjørin
utdeling av utbytte (dvs. tilbakebetaling) er regulert i aksjeloven § 12-8.

Skatterettslig vil det oppstå problemer med prinsippendringer på områder
det ikke er egne skatteregler og hvor den regnskapsmessige periodiseringe
legges til grunn ved beskatningen. Virkningen av prinsippendringen må få sk
messig virkning i det året endringen gjennomføres. I tilfellet med korrigering av
i tidligere års regnskap og hvor den regnskapsmessige periodiseringen leg
grunn ved beskatningen, kan det reises spørsmål om ligningen må rettes. Sp
let gjelder både ligningen for det år feilen er gjort og de etterfølgende år so
påvirket av feilen.

2.4.7 Fortsatt drift forutsetningen
Ved utarbeidelsen av et regnskap blir det normalt forutsatt at driften skal forts
overskuelig fremtid. Det er vanlig å inkludere forutsetningen om fortsatt drift b



NOU 1995:30
Kapittel 2 Ny regnskapslov 124

s. 79):
ry, that
on is

lse, og
«The
. The
ump-

rting.»
lska-
ering
ption
 were
unt of
ich has

ittle-
rtant
nuous
t and
fiscal
ns and
ntial
e ope-
 the

også
 Dette

t tids-
 det
t års-
gen at

de-
stem-
at regn-
r sam-
legge

 drift
vgiv-
nbe-
der-
regn-
d og
nke

reker
ler
et rea-

sregn-
de grunnleggende regnskapsprinsippene. Henderson og Peirson skriver (
«Contemporary accounting assumes, in the absence of evidence to the contra
the entity will remain in operations for the foreseeable future. This assumpti
known as the «going concern» or the «continuity» convention.»

Det er viktig å være oppmerksom på at det bare dreier seg om en antake
at det er usikkerhet om antakelsen er riktig. Paton og Littleton skriver (s. 22): 
concept of continuity of operation is justified on the basis of typical experience
application of this concept to the particular concern is of course a matter of ass
tion and this fact should never be lost to sight in the process of business repo

Forutsetningen om fortsatt drift gjelder ikke bare fortsatt eksistens for se
pet, men også at samme virksomhet skal fortsette. Dette har betydning for vurd
av anleggsmidlene. Henderson og Peirson skriver (s. 79): «It is this assum
which is the basis of the accounting practice of showing fixed assets as if they
prepayments of expenses and of ignoring changes in their value. The amo
fixed assets on the balance sheet represents that part of their original cost wh
not yet been matched against revenue for profit-measurement purposes.»

Fortsatt drift forutsetningen er avgjørende for periodiseringen. Paton og L
ton skriver (s. 9-10): «The «going concern» or continuity concept has an impo
bearing on periodic reports. In so far as the business enterprise is a conti
stream of activities, with those of the moment conditioned by those of the pas
in turn conditioning those of the future, the process of breaking the stream into 
segments, for each of which reports are prepared, serves many real connectio
tends to give a specious color of immediate reliability to data which in substa
measure depend on the course of future events. (...). The periodic totals of th
rating accounts may suggest a finality that is far from real; important figures in
balance sheet are subject vitally to the assumption of continuity.»

Sammenhengen mellom periodisering og fortsatt drift forutsetningen er 
drøftet av Vårdal og Johnsen (s. 39): «Et regnskap omfatter alltid en periode.
innebærer at en også stopper en strøm og kartlegger stillingen på et bestem
punkt (årsoppgjørstidspunktet). (...). Alle vurderingsreglene har tilknytning til
forholdet at en forretning (en transaksjon) ikke er avsluttet på det tidspunkte
oppgjøret skal utarbeides. (...). Vurderingsreglene bygger på den forutsetnin
virksomheten skal fortsette (Going Concern betraktningen).»

Artikkel 31 i direktivet inneholder bare en enkel formulering om at ved vur
ring antas selskapet å fortsette sin virksomhet. Danmark har implementert be
melsen som den er. Hasselager og Runge Johansens kommentar (s. 405) er 
skapet normalt utarbeides med selskapets fortsatte drift for øye. De presisere
tidig ledelsens ansvar for å vurdere om det i en gitt situasjon er forsvarlig å av
årsregnskapet som «going concern».

Norsk regnskapslovgivning har ingen eksplisitt bestemmelse om fortsatt
forutsetningen, men den er inkludert i de grunnleggende prinsippene som lo
ningen bygger på. Anbefaling til GRS nr. 0 om forutsetninger og bakgrunn for a
falingene, inkluderer fortsatt drift forutsetningen i GRS-begrepet: «Videre un
strekes at forutsetningen ved regnskapsoppgjøret er fortsatt drift. Anerkjent 
skapsteori og -praksis forutsetter at bedriften vil fortsette i overskuelig fremti
at den ikke har til hensikt eller det vil være nødvendig å likvidere eller innskre
virksomheten i vesentlig grad.»

Vårdal og Johnsen (s. 169) drøfter fortsatt drift forutsetningen og underst
viktigheten av å vurdere om det foreligger risiko for avvikling, enten frivillig el
tvungent. «Dersom det er på det rene at en avvikling er nær forestående, er d
lisasjonsverdien som også må legges til grunn i vurderingen i årsoppgjøret/år
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skapet. Det kan ofte være tvil om hvorvidt en vurdering kan bygge på et «fo
drift» synspunkt eller om en må legge et avviklingssynspunkt til grunn.»

Aksjelovens regler om selskapskapitalen har betydning for usikkerheten
fortsatt drift forutsetningen. Gjeldende aksjelov stiller ingen bestemte krav til e
kapitalens størrelse bortsett fra kravet til minste aksjekapital og plikten til å fo
avsetninger til bundet egenkapital. Det er likevel regler som kommer inn når 
skapsført egenkapital er lav. Etter aksjeloven § 11-12 fjerde ledd er det opplysn
plikt i årsberetningen når balansen viser at 2/3 av aksjekapitalen er tapt. De
også gis uttalelse om det er grunn til å iverksette tiltak for å sikre fortsatt drift, 
eventuelt å oppløse selskapet.

I utkast til ny aksjelov er det foreslått to nye bestemmelser om egenkapit
størrelse og handleplikt ved betydelig tap av egenkapital. Aksjelovgruppen fo
i NOU 1992:29 et generelt krav om at egenkapitalen skal være forsvarlig i for
til risiko. Gruppen foreslo også et krav om utarbeidelse av mellombalanse hv
er «grunn til å anta» at mer enn halve aksjekapitalen er tapt. Vurderingen ska
de vanlige vurderingsreglene. Disse bygger som kjent på fortsatt drift forutse
gen. I Ot.prp. nr 36 (1993-94) har departementet gjort en tilføyelse i bestemm
om egenkapitalens størrelse og foreslått en mer avdempet handleregel. Aksje
kastet § 3-5 annet ledd krever at egenkapitalen til enhver tid skal være forsva
fra risikoen ved og omfanget av den virksomhet som selskapet driver. Utkas
3-6 pålegger selskapet en handleplikt når mer enn halve aksjekapitalen er tap
lysningsplikten i årsberetningen er i utkastets § 8-12 fjerde ledd foreslått end
å inntre når 1/3 av aksjekapitalen er tapt. Eventuelle nye regler om egenkapi
størrelse og handleplikt ved betydelig tap av egenkapital, sammen med op
ningsplikt som inntrer tidligere enn før, vil kunne redusere usikkerheten i spør
let om når fortsatt drift forutsetningen skal forkastes.

Det må også tas stilling til hvordan en bestemmelse om fortsatt drift foru
ningen skal formuleres. Implementering av direktivbestemmelsen som den e
liten hensikt. Forutsetningen må ha et visst reelt grunnlag. Formuleringen til 
derson og Peirson om å anta fortsatt drift «in the absence of evidence to th
trary», kan gjenspeile hvordan forutsetningen blir tatt i praksis. Formulert på d
måten kan forutsetningen om fortsatt drift betraktes som en nullhypotese. Spø
let er hvor sterke indikasjoner det skal være på det motsatte, før nullhypotese
utsetningen om fortsatt drift, skal forkastes. Det må foretas en avveining mellom
av type I og type II. Feil av type I er å forkaste fortsatt drift forutsetningen når
er riktig. Feilen innebærer vurdering til realisasjonverdier når selskapet likev
«going concern», og kan forårsake avvikling. Feil av type II er å akseptere fo
drift forutsetningen når den er feil. Feilen innebærer vurdering av eiendeler og
som om virksomheten skal fortsette når det viser seg at selskapet likevel blir
klet.

Henderson og Peirson har en god beskrivelse av avveiningen mellom 
typer feil og konsekvensene av disse (s. 80):

«The dilemma facing accountants is that even though portents for a
may be bad, it is possible that it will recover and survive. Premature a
donment of the continuity assumption by accountants may cause liquid
if it results in demands by creditors for repayment of amounts outstand
On the other hand, retention of the continuity assumption may result in
cusations of misleading accounts and consequent harm to shareholde
creditors.»

De samme forfatterne har følgende konklusjon om fortsatt drift forutsetningen
grunnleggende regnskapsprinsipp (s. 80): «Authoritative guidelines are need
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this area if continuity is to remain a basic assumption of contemporary accoun
Utredning av slike retningslinjer ligger utenfor tidsrammen for utvalgets arb
Utvalget vil begrense seg til å foreslå en bestemmelse om at årsregnskapet sk
beides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er mest sannsyn
virksomheten vil bli avviklet.

Utvalget mener at det er nødvendig med en redegjørelse for fortsatt drift f
setningen i årsberetningen. Det skal bekreftes at årsregnskapet er utarbeide
forutsetning om fortsatt drift. Dersom det er tvil om foretaket kan fortsette virks
heten, skal det redegjøres for usikkerheten. Denne opplysningsplikten gjelde
legg til den foreslåtte opplysningsplikten som inntrer når 1/3 av aksjekapitale
tapt. Dersom fortsatt drift forutsetningen forkastes, skal det redegjøres for uta
delsen av årsregnskapet på grunnlag av avvikling.

2.4.8 Anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder
Selv om det teoretiske grunnlaget for regnskapsrapportering er historisk
modellen og grunnleggende prinsipper utledet av denne, eventuelt suppler
andre grunnleggende prinsipper utledet av brukernes informasjonsbehov, v
innenfor de enkelte områdene kunne finnes flere prinsipper og metoder. Dette
des dels at regnskapsmodellen er ufullstendig, og dels at metodene ofte er pr
tilnærmingsmetoder for å sammenstille inntekter og kostnader når den und
gende sammenhengen er vanskelig å estimere. Avskrivningsmetode er et eks
på en praktisk måte å fordele investeringen over levetiden, hvor den teore
avskrivningen er reduksjonen i eiendelens evne til å generere fremtidige inn
lingsoverskudd. Den avskrivningsmetoden som er den beste tilnærmingen t
teoretiske avskrivningen, burde velges. I praksis blir normalt den lineære me
valgt fordi den er enkel, og fordi den brukes i de fleste bransjer og i de fleste
Anvendelse av avskrivningsmetoder synes i dagens praksis å bli bestemt av
kriterier enn best mulig tilnærming til teoretisk avskrivning.

Et foretak kan altså stå overfor valgmuligheter mellom alternative prinsippe
metoder, avhengig av hvordan vurderingsreglene er utformet. Eksempler på
valgmuligheter som forekommer i gjeldende lovgivning, er løpende avreg
metoden eller fullført kontrakt metoden for inntektsføring av langsiktige tilvi
ningskontrakter, vurdering av varelager til variabel eller full tilvirkningskost, ko
nadsføring eller balanseføring av byggelånsrenter, kostnadsføring eller balan
ring av forsknings- og utviklingskostnader under bestemte vilkår, og vurderin
investering i tilknyttet selskap og datterselskap etter kostmetoden eller egenka
metoden. Et viktig spørsmål er om det skal legges begrensninger på prinsip
metodevalget. Den ideelle og strengeste begrensningen i valgfriheten er å p
et foretak å velge det prinsipp eller den metode som gir den beste periodiser
Hverken god regnskapsskikk i Norge eller alminnelig aksepterte regnskapspr
per i andre land synes å forutsette valg av beste alternativ som et grunnleg
krav til regnskapet. Når et prinsipp først er valgt, tilsier konsistensprinsippet a
skal holdes fast ved prinsippet unntatt når en endring kan føre til bedre perio
ring. En annen begrensning som er beslektet med konsistensprinsippet og
noen land inkluderes i dette, er kravet om ensartethet i valget. Prinsippene om
sistens og ensartethet kan utledes av kvalitetskravet om sammenlignbarhet.

Direktivene inneholder to typer av valgfrihet. Den ene typen er opsjone
medlemslandene til å tillate eller kreve alternative løsninger. Medlemslandsop
ene vil bli vurdert av utvalget på samme måte som adgangsbestemmelsene
norske regnskapslovgivningen med tanke på om valgfriheten kan begrunne
bedre periodisering. Den andre typen er valgfrihet i direktivene. Utvalget er us
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på om nasjonal lovgivning er bundet til å ha den samme valgfriheten, jf. drøfte
avsnitt 1.3.2. En interessant observasjon i denne sammenheng er at i flere me
land er valgfriheten i lovgivningen eliminert ved utgivelse av regnskapsstanda
Dette er, ved tolkningen om at valgfriheten er ment å være obligatorisk for 
lemslandene, en regulert overstyring av direktivbestemmelser ved standards
jf. avsnittet om regulert overstyring. Regulert overstyring er like relevant for lo
vere. Det er dessuten ryddigere å overstyre innholdet av direktivbestemmels
lovgivning enn ved regnskapsstandarder. Utvalget vil i flere tilfeller foreslå el
nert valgmuligheter i direktivbestemmelsene. Nytten av å ha adgangsbestemm
på områder hvor adgangen til å anvende et prinsipp ikke kan begrunnes med
periodisering, er tvilsom. Virkningen av valgfriheten vil i så fall bare være redu
sammenlignbarhet mellom foretak. Utvalget vil i tråd med dette foreta en kr
vurdering av alle adgangsbestemmelsene med sikte på å redusere valgfrihet

Ensartet anvendelse av prinsipper og metoder

I de tilfeller lovgivning og standarder tillater valgfrihet, bør det enkelte fore
anvende ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser. P
pet om ensartethet i anvendelsen av regnskapsprinsipper er utledet av kvalite
vet om sammenlignbarhet, og er av like stor betydning for sammenlignbarhete
det grunnleggende konsistensprinsippet. Prinsippet om ensartethet bør derfo
i samlingen av grunnleggende regnskapsprinsipper.

Dette prinsippet er en del av det konseptuelle rammeverket både for IAS
FASB. Prinsippet er derimot ikke inkludert blant de alminnelige prinsippene
vurdering i artikkel 31 i direktivet. Danmark har i den nye § 26 a i årsregnskap
ven om endring i regnskapsprinsipper og metoder (jfr. avsnittet foran om kon
ensprinsippet) fått en bestemmelse som betyr konsekvent endring av alle p
Selv om de grunnleggende prinsippene som norsk regnskapslovgivning bygg
opprinnelig ikke omfattet prinsippet om ensartethet, kan det neppe være tvil 
prinsippet nå er god regnskapsskikk. Ifølge anbefaling til god regnskapsskik
foretaksintegrasjon skal konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsip
hele konsernet i de tilfeller hvor regnskapslovgivningen og god regnskapsskik
later flere alternativer. I forbindelse med at det ble adgang til å anvende egen
talmetoden for vurdering av aksjeinvestering i tilknyttet selskap, uttalte Oslo 
at eventuell anvendelse måtte gjennomføres konsekvent for alle slike invester

Konsistensprinsippet

Konsistensprinsippet er at de samme prinsipper og metoder anvendes fra en p
til neste. Hovedformålet med regnskapet er å måle periodens resultat. Utvikl
av resultatet over tid er utgangspunktet for å vurdere inntjeningsevnen. Konsi
prinsippet skal sikre at resultatene er sammenlignbare mellom de ulike period

Konsistensprinsippet er del av det konseptuelle rammeverket for IASC
FASB og er inkludert blant de alminnelige prinsippene for vurdering i artikkel 
direktivet. Prinsippet er også blant de grunnleggende prinsippene som norsk
skapslovgivning bygger på.

Det er viktige unntak fra konsistensprinsippet. Endring av regnskapsprin
kan forekomme ved endring i regnskapslovgivningen, som følge av en regns
standard eller ved endring av god regnskapsskikk. Et selskap kan ellers ifølge
løpig regnskapsstandard om ekstraordinære inntekter og kostnader, bare skif
annet prinsipp når det fører til bedre periodisering. Utvalget er enig i den 
begrensningen i adgangen til å skifte prinsipp. Utvalget mener videre på bak
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av drøftelsen i avsnittet foran om prinsippvalg, at det også bør være plikt til å s
til et bedre prinsipp.

Hvis det foretas endring av regnskapsprinsipp, følger det av konsistenspr
pet at det må opplyses om endringen. Dette er også kommet direkte til uttr
regnskapslovgivningens bestemmelser om tilleggsinformasjon. Ifølge den fo
pige standarden om ekstraordinære poster skal det opplyses om hvilke prinsip
ringer som er foretatt, hvordan disse er gjennomført i regnskapet, og den regn
messige virkningen for inneværende og tidligere år. Prinsippendringer og sam
ligningstall er drøftet i avsnittet foran om kongruensprinsippet.

Betydningen av forholdet mellom regnskap og skatt for anvendelse av regns
prinsipper

Det er et fundamentalt utgangspunkt for utarbeidelse av regnskapet at det ska
uavhengig av beregningen av skattepliktig resultat. Vurderingsreglene i regns
lovgivningen er uavhengig av skattereglene, og anvendelse av regnskapsprin
og metoder skal ikke påvirkes av skattemessige hensyn. Det samme gjelder
skapsestimater (jfr. drøftelsen i avsnitt foran om forsiktighetsprinsippet og usik
het).

Vurderingsreglene i norsk regnskapslovgivning er et selvstendig og uavhe
regelverk. I lovforarbeidene til aksjeloven av 1957 bemerket Handelsdeparte
tet: «Skattemessige hensyn er ikke kommet til uttrykk i aksjelovforslagets vu
ringsregler. Dog må det antas at det neppe vil være noe til hinder for at den «f
tige avskrivningsplan» som forutsettes, kan falle sammen med de skattemess
latte avskrivninger.» (Ot.prp. nr. 4 1957 s. 89)

Ved den store regnskapsreformen i 1984-85 ble det innført skille mellom r
skapsmessige og skattemessige avskrivninger, og forskjellen mellom regns
messig og skattemessig verdi ble regnskapsført som anleggsreserve. Begrun
for reformen var erkjennelsen at skattemessige avskrivninger ikke tilfredsstilte
vet til en fornuftig avskrivningsplan. Ved regnskapsreformen i 1992 ble utsatt 
innført. Samtidig ble bestemmelsen i skatteloven § 50 fjerde ledd om at avskri
ger bare kommer til fradrag når de er gjennomført i regnskapet, opphevet. S
messige avskrivninger føres dermed ikke lenger i regnskapet.

I GRS 0, om forutsetninger og bakgrunn for anbefalingene til god regnsk
skikk, uttalte NSRF at regnskapet skal presenteres prinsipielt uavhengig av s
reglene.

Skattemessig vil det på den annen side, så lenge det er resultatbeskatning
måtte være et avhengighetsforhold til regnskapet. Skatteloven regulerer inn
plikt og fradragsrett. Hovedregelen for fradragsrett, § 44 første ledd om fradra
utgifter pådratt til inntektens ervervelse, er i virkeligheten et sammenstillings
sipp. Men dette er bare et utgangspunkt. Forskjeller mellom regnskapsmess
skattemessige inntekter og kostnader er permanente resultatforskjeller. I nors
telovgivning er avhengighetsforholdet kommet til uttrykk i skatteloven § 50 an
ledd. Årsregnskapet skal legges til grunn for den tidsmessige plasseringen, 
periodiseringen, hvis det ikke er særregler for periodisering i skatteloven. Til 
for Aarbakke-utvalgets forslag (NOU 1989:14) om uavhengighet og opphevel
skatteloven § 50 annet ledd, er avhengigheten beholdt også etter skatterefo
Bestemmelsen er presisert og det er innført flere særregler for periodisering 
teloven.

Den generelle periodiseringsregelen i skatteloven § 50 femte ledd om a
ikke skal gis fradrag for «avsetninger etter god regnskapsskikk», er imidlertid 
og har ført til fortolkningsproblemer. Regnskapslovutvalget har fortolket bes
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melsen ved to tidligere anledninger. I NOU 1992:13 (s. 16) skrev utvalget om a
ninger etter god regnskapsskikk:

«I henhold til god regnskapsskikk skal det kostnadsføres avsetninger fo
løpte kostnader selv om utgiften oppstår i en fremtidig periode. I forbin
se med skattereformen er det bestemt i skatteloven § 50 sjette ledd a
avsetninger ikke får virkning for inntektsansettelsen. Eksempler på slike
setninger etter «god regnskapsskikk» er avsetning til periodisk vedlike
og avsetning til tap på et sannsynlig og estimerbart betinget utfall. De
dermed oppstå negative midlertidige forskjeller på områder hvor det r
skapsmessig foretas avsetninger.»

Bestemmelsen ble også drøftet i NOU 1993:2 (s. 55-56), hvor det ble konkl
med at: «bestemmelsen først og fremst får betydning for periodisering av ko
der.» Videre heter det: «Den skattemessige inntektsføring følger således regn
prinsippene for inntektsføring, mens den skattemessige kostnadsføringen vil 
avvike vesentlig fra regnskapsmessig kostnadsføring etter sammenstillingspr
pet.» Det må tilføyes at det er delte oppfatninger i utvalget om denne tolkning

Det grunnleggende prinsippet for inntektsføring (jf. "Inntektsføring" i avsnitt
2.4.3.) er at inntekt resultatføres når den er opptjent. Utvalget vil presisere at 
inntekt, dvs. at resultatføringen er utsatt fordi inntekten ikke kan anses å være
tjent, ikke inngår i «avsetninger etter god regnskapsskikk.»

Fra et regnskapsmessig synspunkt er det et uunngåelig faktum at resultatb
ningens avhengighet av regnskapsmessig periodisering i praksis påvirker va
regnskapsprinsipp. Konformitetskravet vil kunne føre til valg av nestbeste alte
tiv og svekke informasjonsverdien av regnskapet.

Resultatbeskatningens virkning på anvendelse av regnskapsprinsipper
internasjonalt problem. Da IASC satte i gang sitt omfattende forbedringsprog
1987 for å oppnå internasjonal sammenlignbarhet, ble påvirkningen av resul
skatningen sett på som en alvorlig hindring. I innledningen til E 32, Comparab
of Financial Statements, heter det i par. 12:

«In some countries, tax rules affect, among other things, the assignme
costs to inventories, depreciation and the treatment of borrowing cost
a result they have hampered the efforts of the Board in eliminating s
free choices of accounting treatment. A report to the Organisation for E
omic Co-operation and Development in 1985 expressed similar concer
suggests that tax considerations are a major obstacle to achieving g
comparability and harmonisation of accounting practices. In the longer 
it is essential that the influence of national tax rules in determining finan
reporting standards be reduced.»

Graden av påvirkning varierer sterkt mellom EU-landene. Om dette skriver Ale
der og Archer meget treffende i The European Accounting Guide (1992, s. 6)

«The general point here is that the scope and extent of the influence of
tion law on financial statements varies considerably. Perceptions of thi
often simplistic and extremist. In reality no country can justly claim that
considerations do not influence published results, and no country can b
cused of blindly taking tax-based results and publishing them just as
are. But within these nonexistent extremes lies a very real variety of t
tion and practice.»

Tysk og britisk tradisjon utgjør ytterpunkter også i dette spørsmålet. Om Tysk
skriver Nobes i Accounting Harmonisation in Europe (1992, s. 12): «In Germ
the commercial accounts (Handelsbilanz) should be the same as the tax ac
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(Steuerbilanz). There is even a word for this idea: the Massgeblichkeitsprinzip
principle of bindingness).»

Nobes skriver avslutningsvis om spørsmålet (s. 14-15):

«The effects of all this are to reduce the room for operation of the acc
convention (...). Until the legislation following the EC's fourth directive, t
importance of these tax effects was not disclosed in published acco
With some variations, this Massgeblichkeitsprinzip operates in most c
nental countries except for the Netherlands.»

Vurderingsreglene i fjerde direktiv tar hensyn til at skatteregler skal kunne an
des i årsregnskapet. De generelle vurderingsreglene for anleggsmidler og om
midler har identiske bestemmelser om opplysningsplikt når det foretas nedskri
utelukkende for skattemessige formål. For anleggsmidler krever artikkel 35 n
at: «Dersom anleggsmidler gjøres til gjenstand for ekstraordinær verdijusterin
lukkende for skattemessige formål, skal justeringsbeløpet og begrunnelsen fo
teringen angis i notene til årsregnskapet.» For omløpsmidler krever artikkel 3
1 e tilsvarende at: «Dersom omløpsmidler gjøres til gjenstand for ekstraordinæ
dijustering utelukkende for skattemessige formål, skal justeringsbeløpet og be
nelsen for justeringen angis i notene til årsregnskapet.» De to bestemmelse
opplysningsplikt må samtidig fortolkes som implisitte unntaksregler for vurde
i forhold til de generelle vurderingsreglene i artiklene 35 og 39.

Bestemmelsen om anleggsmidler tar hensyn til at skattemessige av- og
skrivninger skal kunne tilfredsstille kravet om systematisk avskrivning over øk
misk levetid. Den gjør samtidig bestemmelsene om nedskrivningsplikt og t
rende reverseringsplikt innholdsløse. Som nevnt ovenfor var det nettopp erkje
sen av at skattemessige avskrivninger ikke tilfredsstilte kravet til en fornu
avskrivningsplan, som var begrunnelsen for den norske regnskapsreformen
regnskapsføring av anleggsreserve. Bestemmelsen ville ha vært aktuell for 
før regnskapsreformen i 1984-85 og er helt overflødig etter regnskapsreform
1992. Utvalget vil fraråde implementering.

Bestemmelsen om omløpsmidler tar hensyn til at skattemessig nedskri
skal kunne tilfredsstille laveste verdis prinsipp. Heller ikke denne bestemmels
aktuell for Norge etter at det er innført flere særregler i skatteloven for vurderin
omløpsmidler. Utvalget vil fraråde implementering.

En hybrid løsning som anvendes internasjonalt og som også har vært for
Norge, er å anvende forskjellige prinsipper i konsernregnskapet og selskaps
skapene. Ved prinsippanvendelsen i selskapsregnskapene kan det tas skatte
hensyn uten at det påvirker prinsippanvendelsen i konsernregnskapet. Derme
gås at konformitetskravet svekker informasjonsverdien av konsernregnsk
Dette er en løsning som også anbefales for å oppnå internasjonal sammenlign
På den annen side er den i strid med prinsippet om at konsernregnskapet ska
på konsernselskapenes regnskaper. Bestemmelsen i aksjeloven § 11-13 o
skapsloven § 21 B, begges annet ledd, er blitt fortolket til å bety at det skal 
likhet mellom selskapsprinsipper og konsernprinsipper, og unntak er begren
nødvendig harmonisering til norsk regnskapslovgivning og god regnskapsski
utenlandske selskapers regnskaper.

Syvende direktiv krever ensartet prinsippanvendelse i konsernregnsk
Dette kan oppnås ved at datterselskapenes selskapsregnskaper omarbeides 
sernregnskapet. For morselskapet er det medlemslandopsjon til å tillate forsk
prinsippanvendelse i konsernregnskapet og selskapsregnskapet. Utvalget går
å benytte denne opsjonen. Til lovbestemmelsen om ensartete og konsistent
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sipper i årsregnskapet, foreslås det derfor et tillegg om at prinsippanvende
konsernregnskap og selskapsregnskap kan være forskjellig.

Anvendelse av regnskapsprinsipper i konsernregnskapet i forhold til an
delse i selskapsregnskapet vil bli drøftet nærmere i neste avsnitt.

2.4.9 Nærmere om forholdet mellom konsernregnskap og selskapsregnska
Anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder i konsernregnskapet i forh
anvendelse i selskapsregnskapet reiser tre viktige regnskapsspørsmål. De
spørsmålet er hvilke regnskapsprinsipper konsernregnskapet skal utarbeide
Det neste spørsmålet er hvordan prinsippene om konsistens og ensarteth
anvendes på konsernet. Det tredje spørsmålet er om konsernregnskapet ska
på konsernselskapenes selskapsregnskaper eller om utarbeidelsen av konse
skapet kan skje på fritt grunnlag. Det sistnevnte spørsmålet inkluderer hv
betydning forholdet mellom regnskap og skatt har for anvendelse av regnskap
sipper, som er drøftet i avsnittet foran.

Syvende direktiv regulerer disse spørsmålene i artikkel 29:
1. «Aktiva og passiva i det konsoliderte regnskap skal verdifastsettes

ensartede metoder og i samsvar med artikkel 31 til 42 og artikkel 
direktiv 78/660/EØF.«2.
a) Foretaket som setter opp det konsoliderte regnskap, skal anven

samme metoder for verdifastsettelse som de som anvendes i d
eget årsregnskap. Medlemsstatene kan imidlertid tillate eller fas
sette at det i det konsoliderte regnskap anvendes andre metode
verdifastsettelse i samsvar med ovennevnte artikler i direktiv 78
660/EØF.-

b) Når dette unntak anvendes, skal det angis i notene til det konso
derte regnskap og behørig begrunnes. «-2.Når foretak som inngår i

konsolideringen, har verdifastsatt aktiva og passiva som skal omf
av det konsoliderte regnskap etter metoder som avviker fra dem
anvendes ved konsolideringen, skal det foretas ny verdifastsettel
eiendelene og forpliktelsene i samsvar med de metoder som anve
ved konsolideringen, med mindre resultatet av en slik ny verdifas
telse er av uvesentlig betydning i forhold til formålet nevnt i artikkel
nr. 3. Det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak fra dette prinsipp
Slike unntak skal angis i notene til det konsoliderte regnskap og beh
begrunnes.«

3. I den konsoliderte balanse og det konsoliderte resultatregnskap sk
ved konsolideringen tas hensyn til den differanse som fremkom
mellom ilignet skatt for dette og tidligere regnskapsår, og skatt s
allerede er betalt eller vil bli betalt for disse regnskapsår, dersom d
sannsynlig at et av de konsoliderte foretakene får en slik faktisk utg
overskuelig fremtid.«

4. Dersom det utelukkende av skattemessige grunner foretas ekstra
nær verdiregulering av aktiva som skal inngå i det konsoliderte re
skap, skal eiendelene ikke medregnes i det konsoliderte regnska
reguleringene er utelatt. Medlemsstatene kan imidlertid tillate e
fastsette at eiendelene oppføres i det konsoliderte regnskap uten a
reguleringene utelates, forutsatt at beløpene oppføres i notene t
konsoliderte regnskap og behørig begrunnes.»
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Norsk regnskapslovgivning har i § 11-13 annet ledd en bestemmelse som reg
noen av spørsmålene:

«Konsernets resultatregnskap og balanse skal inneholde et sammend
morselskapets og datterselskapenes resultatregnskap og balanser. D
settes opp som god regnskapsskikk krever det, og bestemmelsene i 
5, 11-6, 11-7 og 11-8 skal anvendes tilsvarende så langt det passer.»

Spørsmålene er også omhandlet i anbefaling til god regnskapsskikk for regns
messig behandling av foretaksintegrasjonen, utgitt av Norske Finansanalyti
Forening, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Statsautoriserte Revis
Forening og Oslo Børs i 1988.

Regnskapsprinsipper i konsernregnskapet

Utgangspunktet for utarbeidelse av konsernregnskap er den samme regnskap
leringen som gjelder for selskapsregnskapet. Konsernregnskapet må utarb
samsvar med rammelovgivning, grunnleggende regnskapsprinsipper og god
skapsskikk. Oppkjøpsmetoden for behandling av konserndannelse ved oppk
bare en anvendelse av transaksjonsprinsippet. Eliminering av transaksjoner m
konsoliderte selskaper for at konsernregnskapet skal vise de konsoliderte s
pene som en økonomisk enhet, er også en anvendelse av transaksjonsprin
Egne regler om oppkjøpsmetoden og interngevinst på transaksjoner mellom k
liderte selskaper er strengt tatt ikke nødvendig.

Syvende direktivs artikkel 29 nr. 1 slår fast at vurdering i konsernregnsk
skal være i samsvar med vurderingsreglene i fjerde direktiv. Bestemmelsen 
derer også de grunnleggende vurderingsprinsippene i artikkel 31.

Bestemmelsen i aksjeloven § 11-13 annet ledd annet punktum om at kon
regnskapet skal settes opp som god regnskapsskikk krever det og at spesifik
reglene skal anvendes så langt det passer, betyr at vurderingsreglene er de
for konsernregnskapet som for selskapsregnskapet. Unntak er vurdering av a
tilknyttet selskap, hvor adgangen til å anvende egenkapitalmetoden foreløpig
gjelder for konsernregnskapet. Bestemmelsen om anvendelse av egenkapita
den ble derfor tatt inn i § 11-13 som nytt femte ledd. Det er ellers bare spes
sjonsreglene som kan fravikes. Oppstillingsplan for konsern vil bli omhand
"Bestemmelser om poster i resultatregnskap og balanse" i avsnitt 7.6..

Utarbeidelse av konsernregnskap i samsvar med vurderingsreglene i aksje
§ 11-9 til 11-11 krever to viktige presiseringer. Den første gjelder forståelsen a
som er relevant anskaffelseskost for konsernet ved oppkjøp. Konserndannel
oppkjøp er en transaksjon hvor oppkjøper indirekte anskaffer eiendeler og o
forpliktelser. Anskaffelseskost for konsernet er verdien av eiendelene og forpl
sene på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av den regnskapsmessige verdien i d
kjøpte selskapet. For konsernet har det funnet sted en oppkjøpstransaksjon
det for det oppkjøpte selskapet er kontinuitet i selskapsregnskapet. Dette har 
ning for regnskapsføring av utsatt skatt og er omhandlet i regnskapsstandard
skatt, avsnitt 2.7. Skatt ved oppkjøp. Den andre presiseringen gjelder forståel
virkelig verdi og nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk for konserne
dette betraktes som en økonomisk enhet. Ved anvendelse av laveste verdis p
bør som nevnt i avsnitt 2 foran, tiltak for å eliminere eller redusere risiko reflek
i regnskapet. Sikring og risikostyring kan foregå på konsernnivå ut over de form
selskapsgrensene. Dette bør også reflekteres i den regnskapsmessige vurde
konsernregnskapet. Konsernvurdering forskjellig fra selskapsvurdering som 
av at konsernselskapene betraktes som en økonomisk enhet, har også betyd
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regnskapsføring av utsatt skatt og er omhandlet i avsnitt 2.11. i regnskapsstan
om skatt.

Det vises til Vårdal og Johnsen, Norsk Regnskapslovgivning 1989, for en 
mere drøftelse av de fortolkningsspørsmålene som bestemmelsen i aksjelov
ser.

Kravet om at konsernregnskapet skal utarbeides etter reglene i norsk regn
lovgivning og god regnskapsskikk, innebærer at utenlandske datterselskapers
skaper i form av selskapsregnskaper eller eventuelt underkonsernregnskap
omarbeides i de tilfeller hvor de er utarbeidet etter andre regler. Anbefalinge
god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon har også påpekt dette kravet.

Konklusjonen er at bestemmelsen i syvende direktiv og aksjelovens be
melse gir samme svar på det første spørsmålet, nemlig at vurdering i konser
skapet skal følge vurderingsreglene i regnskapslovgivningen. Det samme prin
videreføres i lovutkastet ved at årsregnskapet for morselskap er definert å be
selskapsregnskap og konsernregnskap, jf. "Nærmere om årsregnskapsbegrepet"i
avsnitt 2.3.3. om årsregnskapsbegrepet.

Ensartethet og konsistens i konsernregnskapet

Formålet med konsernregnskapet er å vise resultat og stilling for konsernselsk
som en økonomisk enhet. Det grunnleggende prinsippet om ensartethet i anve
av prinsipper og metoder bør også gjelde konsernet som enhet. Både nors
regnskapsskikk og direktivet krever ensartethet for konsernet. Ifølge anbefali
god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon skal konsernregnskaper utarbeide
ensartede prinsipper for hele konsernet. Etter artikkel 29 nr. 1 i syvende dir
skal vurderingen i konsernregnskapet være etter ensartede metoder.

Anvendelse av konsistensprinsippet i konsernregnskapet trenger noen 
mentarer. Når konserndannelsen skjer ved oppkjøp, skal alle eiendeler og fo
telser som er anskaffet/opptatt ved oppkjøpet balanseføres til verdien på opp
tidspunktet. Behandlingen i konsernregnskapet etter oppkjøpstidspunktet skje
konsistent anvendelse av konsernets prinsipper.

Når konserndannelse ved aksjebytte er sammenslåing av tilnærmet likeve
interesser, skal det gjøres kontinuitetsunntak i konsernregnskapet. Eiende
gjeld i datterselskapet videreføres i konsernregnskapet til de balanseførte ver
Dermed vil begge selskapenes eiendeler og gjeld videreføres til balanseført
dier. Dette tilsier også at konsistensprinsippet skal følges og at det normalt ikk
foretas prinsippendringer ved sammenslåing. På den annen side skal konser
skapet utarbeides etter ensartede prinsipper. Prinsippet om ensartethet i prins
vendelse må gå foran konsistensprinsippet ved konflikt mellom disse. Hvis se
pene har anvendt forskjellige prinsipper, må det foretas en harmonisering ved
menslåingen. I spørsmålet om hvilke prinsipper som skal velges: morselsk
datterselskapets, en kombinasjon eller eventuelt nye prinsipper, bør de samm
gjelde som for prinsippendringer generelt. Det betyr at konsernet ved prinsip
moniseringen bare kan skifte til prinsipper som fører til bedre periodisering.

Disse spørsmålene om anvendelse av konsistensprinsippet ved oppkjøp o
menslåing er ikke eksplisitt omhandlet i anbefalingen til god regnskapsskikk
foretaksintegrasjon. Løsningene er imidlertid blitt utledet av de to regnskapsm
dene og de underliggende forutsetningene om transaksjon eller kontinuitet. D
ger direkte av kontinuitetsforutsetningen at virkningen av prinsippendringer
sammenslåing skal behandles som virkningen av prinsippendringer generel
siste er også uttalt av Oslo Børs i Regnskapssirkulære 1991. Utvalgets betrakt
måte om kontinuitetsunntak for sammenslåing av tilnærmet likeverdige inter
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av konsistensprinsippet.

Syvende direktiv omhandler konsistensprinsippet indirekte i artikkel 29 n
Bestemmelsen om at vurdering i konsernregnskapet skal være i samsvar me
deringsreglene i fjerde direktiv, inkluderer konsistensprinsippet i artikkel 31 nr.
Direktivet har også en direkte bestemmelse i artikkel 25 om konsistens i anve
sen av konsolideringsprinsipper. Denne bestemmelsen er overflødig.

Sammenhengen mellom konsernregnskap og selskapsregnskap

Det er et grunnleggende prinsipp for utarbeidelse av konsernregnskap at ko
regnskapet skal bygge på de konsoliderte selskapenes regnskaper. Dette er k
direkte til uttrykk i konsernregnskapsbestemmelsene i norsk regnskapslovgiv
I følge aksjeloven  § 11-13 annet ledd første punktum skal konsernregnskape
holde et sammendrag av konsernselskapenes regnskaper. Denne bestemm
som nevnt i avsnittet foran blitt fortolket til å bety at det skal være likhet mel
prinsippene i selskapsregnskapene og konsernregnskapet. Kravet om ensarte
konsernet kan derfor bare oppnås ved at konsernselskapene anvender kon
regnskapsprinsipper i selskapsregnskapene. Unntak må selvfølgelig gjelde fo
landsk datterselskap som utarbeider selskapsregnskap etter andre regler.

Syvende direktivs artikkel 29 nr. 2 a bestemmer at foretak som utarbeider
sernregnskap, skal anvende de samme prinsippene for vurdering som de som
des i dets eget årsregnskap. Denne bestemmelsen gjelder bare morselskape
sernet. Samme artikkel inneholder medlemslandopsjon til å tillate eller kreve a
vurderingsprinsipper i konsernregnskapet enn de som er anvendt i morsels
selskapsregnskap. Ingen medlemsland har krevd anvendelse av andre prins
konsernregnskapet, men alle unntatt Portugal og Hellas har tillatt det (Nobes i
1993 s. 44). Vurdering i konsernregnskapet må imidlertid være i samsvar me
deringsreglene i fjerde direktiv. Bestemmelsen gjelder i likhet med hovedbes
melsen i artikkelen bare morselskapet i konsernet. Andre konsernselskapers
skaper skal etter artikkel 29 nr. 3 omarbeides i samsvar med regnskapsprins
i konsernregnskapet. Nedskrivning av eiendeler foretatt utelukkende av skatt
sige grunner, skal etter artikkel 29 nr. 5 utelates i konsernregnskapet. Den
bestemmelsen har sammenheng med de to omtalte bestemmelsene om skatt
vurdering av anleggsmidler og omløpsmidler i årsregnskapet.

Artikkel 29 nr. 4 er en uklar bestemmelse om skatt i konsernregnsk
Bestemmelsen må ses i sammenheng med artikkel 43 nr. 1 (11) i fjerde direkt
forholdene omkring skatt som det etter de to direktivbestemmelsene skal opp
om (artikkel 43 nr. 1 (11) i fjerde direktiv) eller tas hensyn til ved konsoliderin
(artikkel 29 nr. 4 i syvende direktiv), vil uansett bli dekket ved en skikkelig beha
ling av utsatt skatt i regnskapet, slik norsk regnskapslovgivning og regnskaps
darden om skatt krever.

Flere av bestemmelsene i artikkel 29 i syvende direktiv gjelder ulike proble
ved utarbeidelsen av konsernregnskap som skyldes forholdet mellom regnsk
skatt og virkningen på anvendelse av regnskapsprinsipper. Graden av påvir
varierer sterkt mellom EU-landene. Behovet for implementering av de ne
bestemmelsene i artikkel 29 med det formål å redusere virkningen på konsern
skapet, vil variere tilsvarende. Tysk og britisk tradisjon utgjør ytterpunkter og
dette spørsmålet. I denne sammenheng er det også interessant at fjerde direk
regulerer selskapsregnskapet, bygger på tysk regnskapslovgivning, mens sy
direktiv om konsernregnskap bygger på britisk praksis. Tyskland har nyttet 
lemslandopsjonen i artikkel 29 nr. 2 a. Denne i kombinasjon med bestemme
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nr. 5 om at ekstraordinær verdiregulering av eiendeler foretatt utelukkende av
temessige grunner skal utelates i konsernregnskapet, gir tyske konsern hand
ved utarbeidelse av konsernregnskap. At et sterkt omarbeidet selskapsreg
samtidig skal kunne tilfredsstille det generelle kravet om å gi «unter Beachtun
Grundsätze ordningsmässiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältn
entsprechendes Bild» også før omarbeidelsen, er etter utvalgets mening ikke 
Dette bestyrker utvalgets oppfatning av TFV-begrepet som å være uten regn
faglig innhold. Begrepet kan i beste fall ha mening på konsernnivå.

Medlemslandopsjonen i artikkel 29 nr. 2 a til å tillate eller kreve andre vu
ringsprinsipper i konsernregnskapet, har også en annen dimensjon, nemlig for
til utenlandske/internasjonale regnskapsprinsipper. For foretak som ønsker 
portere etter f.eks. IAS, er det enklere å tilpasse bare konsernregnskapet. I
målsetting om internasjonal sammenlignbarhet er også lettere å realisere p
sernnivå.

Fransk regnskapsrapportering utnytter denne muligheten, som er beskre
Scheid og Walton i omtalen av Frankrike i The European Accounting Guide (1
s. 165). De skriver bl.a.:

«An analyst approaching a set of French financial statements will nee
check thoroughly the basis on which the accounts have been prepare
first part of call must be the accounting policies, because of the cho
which are open to preparers.»

Videre heter det om konsernregnskap:

«groups accounts (...), which might have been prepared on any one
number of bases. These are essentially a) accounting to French G
group rules, including restatement of the figures disregarding tax rules
b) using the accounting rules of some other financial market.»

Anvendelsen av andre vurderingsprinsipper i konsernregnskapet, f.eks. uten
ske/internasjonale, må ifølge syvende direktiv være i samsvar med vurderin
glene i fjerde direktiv. Det kan virke som om denne begrensningen ikke blir tatt
syn til eller at den i virkeligheten ikke oppleves som noen effektiv begrensnin
grunn av liberal fortolkning av vurderingsreglene i fjerde direktiv. Konsekvense
at fransk konsernregnskapsrapportering i virkeligheten ikke er regulert av dir
vene på annen måte enn av bestemmelsene om konsernregnskapsplikt og m
syvende direktiv. Disse er som nevnt foran basert på britisk praksis.

Scheid og Walton skriver avslutningsvis (s. 184) at forventet framtidig ut
ling vil være preget av mye større oppmerksomhet omkring utarbeidelsen av
sernregnskap og videre:

«Given that France has always been a major participant in the IASC, it
well be that IASC standards will have a major influence on future regula
of matters such as foreign currency translation, leasing, pension obliga
etc. (...). An important feature of the new arrangements is that the grou
counts are free from the stranglehold of tax legislation. This developm
paves the way for the development of dual reporting as is normal in An
Saxon accounting, allowing companies much greater freedom to provid
economic picture (or not!) in their group accounts.»

Parantesbemerkningen viser at man også er klar over faren ved å bryte det 
leggende prinsippet om at konsernregnskapet skal bygge på konsernselsk
selskapsregnskaper og i stedet utarbeide konsernregnskapet på fritt grunnlag
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Forholdet mellom regnskap og skatt og den virkningen som konformitetskr
kan ha for anvendelse av regnskapsprinsipper, er også blitt vektlagt i svensk 
mentering av syvende direktiv. I den svenske utredningen om EU-tilpasning (
1994:17, s. 19) heter det: «Kommittén anser det i och för sig inte vara en lycklig
ning att olika principer tillämpas på bolags- respektive koncernnivå. Mot bakg
bl.a. av den starka koppling som enligt gällande svensk skattelagstiftning förel
mellan redovisning och beskatning förefaller den emellertid vara den enda pra
möjliga för tillfället.»

I USA innførte SEC i 1991 forbud mot å endre datterselskapenes regns
ved konsolideringen for å tilpasse prinsippanvendelsen til en ensartet anven
for konsernet, og slo dermed fast at konsernregnskapet skal bygge på de k
derte selskapenes regnskaper. Revisjonsfirmaet Arthur Andersen forfekte
samme synspunktet. I publikasjonen Accounting Standards for Business Ent
ses Throughout the World (1987 s. 102), heter det:

«To the extent feasible, each subsidiary should also apply those stan
in any other financial statements that it prepares for external financia
porting purposes. (...). However, a subsidiary should use a different 
dard in its local reporting only if use of the standard applied 
consolidation purposes is not permitted for local reporting purposes.»

Utvalget er prinsipielt enig i det synspunktet som her kommer til uttrykk. Den b
løsningen er informative selskapsregnskaper og konsernregnskap bygget på
Informative selskapsregnskaper kan oppnås ved at det innføres flere særreg
periodisering i skatteloven og ved en kritisk implementering av direktivbestem
sene. Kombinasjonen av konformitetskrav i resultatbeskatningen i Norge o
begrensninger som fjerde direktiv vil komme til å legge på utvikling av norsk re
skapspraksis, gjør det imidlertid aktuelt å velge en nest beste løsning. Denne
bærer at prinsippanvendelsen i konsernregnskap og selskapsregnskap kan væ
skjellig.

Utvalgets konklusjon om forholdet mellom konsernregnskap og selskapsregn

Utvalget legger opp til at årsregnskapet for morselskap i konsern består av sel
regnskap og konsernregnskap, jf. "Nærmere om årsregnskapsbegrepet" i avsnitt
2.3.3.. De grunnleggende regnskapsprinsippene og vurderingsreglene gjelde
med både for selskapsregnskap og konsernregnskap. En bestemmelse om 
prinsippanvendelse i årsregnskapet gjelder for selskapsregnskap og konser
skap, og for sammenhengen mellom konsernregnskap og morselskapets se
regnskap. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å ha en så sterk binding m
morselskapets selskapsregnskap og konsernregnskapet. Utvalget foreslår de
unntaksbestemmelse om at prinsippanvendelsen i konsernregnskap og se
regnskap kan være forskjellig. Sammenhengen mellom prinsippanvendelsen 
sernregnskap og selskapsregnskap for andre konsoliderte selskaper enn mo
apet, er ikke regulert i direktivet, og foreslås heller ikke regulert i ny regnskap

2.4.10 Utvalgets forslag til bestemmelser
Utvalget vil foreslå følgende bestemmelser om grunnleggende regnskapsprins
– Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjo

punktet.
– Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
– Kostnader skal sammenstilles med inntekt for måling av resultat.
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– Urealisert tap skal resultatføres.
– Det skal tas hensyn til virkningen av sikring og porteføljestyring.
– Regnskapsstørrelser som er usikre, skal estimeres til forventet verdi.
– Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Virkning av endring av re

skapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres dir
mot egenkapitalen. Andre unntak fra kongruensprinsippet skal gjøres når 
i samsvar med god regnskapsskikk.

– Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anv
konsistent over tid. Prinsippanvendelsen i konsernregnskap og selskap
skap kan likevel være forskjellig.

– Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så leng
ikke er mest sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

– Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk.
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3.1 INNLEDNING
Regnskapsplikt etter gjeldende rett følger av regnskapsloven § 1. Etter først
har «enhver som driver næringsvirksomhet» regnskapsplikt. Etter annet ledd
tes regnskapsplikten til foretaksformen. Følgende foretak har regnskapsplikt:

«Aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, gjens
forsikringsselskaper, pensjonskasser, pensjonsfond, sparebanker, k
foreninger, boligsparelag, boligbyggelag, borettslag, samvirkelag som
inn under aksjelovens § 18-2 første ledd nr. 2, fond som går inn unde
om verdipapirfond og statsforetak.»

Innholdet av regnskapsplikten kan deles i ulike obligatoriske handlinger: bokfø
årsregnskap, årsberetning, offentliggjøring. Gjeldende system i regnskaps
definerer regnskapsplikt for en vid gruppe, som innsnevres etter behov ved d
skjellige handlingene som loven bestemmer. I praksis er det bare bokføringsbe
melsene i regnskapsloven som gjelder alle regnskapspliktige. Drøftelsen i 
kapittelet er konsentrert om årsregnskapsplikten. Hvem av de årsregnskapsp
som skal utarbeide årsberetning, drøftes i "Årsberetning" i kapittel 9. Plikt til å
offentliggjøre årsregnskap og eventuelt årsberetning drøftes i kapittel 10, sam
med bl.a. spørsmål om ansvarsforhold og straff. Som forklart i "Premisser, konklu-
sjoner og konsekvenser" i kapittel 1 er bokføringsbestemmelsene ikke utrede
denne utredningen. Utvalget vil derfor heller ikke gi noen uttømmende tilråding
hvordan gruppen av bokføringspliktige skal defineres. Det er selvsagt forutse
at alle årsregnskapspliktige også skal ha bokføringsplikt. Utvalget vil like
komme med noen prinsipielle betraktninger om bokføringsplikt i tilknytning
drøftingen av årsregnskapsplikten.

Etter mandatet skal utvalget i den lovtekniske revisjonen av regnskapslo
ningen, blant annet vurdere om bestemmelser om regnskap skal samles i é
Dette tilsier at en også vurderer regnskapsplikt etter andre lover enn regnsk
ven. I tråd med den lovstrukturelle drøfting i "Premisser, konklusjoner og konse
kvenser" i kapittel 1, vil en samtidig vurdere om bestemmelser om årsregnskap
i særlovgivning skal flyttes til regnskapsloven.

Det er nødvendig at reglene om regnskapsplikt kompletteres med et syste
differensiering. I NOU 1993:2 foreslo utvalget et differensieringssystem, som
det meste ikke er fulgt opp. I denne utredningen er det foreslått en noe anne
differensieringsordning enn i delutredningen. Differensieringssystemet nær
omtalt i "Differensiering" i avsnitt 3.6. nedenfor.

Konsernregnskapet er i utvalgets lovforslag en del av årsregnskapet. Plik
å avgi et konsernregnskap forutsetter en forståelse av konsernbegrepet. Ved
menteringen av syvende direktiv må det også tas stilling til om konsernregns
plikt skal være obligatorisk for alle konsernforhold. Dette er drøftet i "Plikt til å
utarbeide konsernregnskap" i avsnitt 3.7..  Det må også tas stilling til hvilket ge
grafisk virkeområde regnskapsloven skal ha. Det selvsagte utgangspunktet m
at det bare er foretak og virksomheter som har en viss tilknytning til Norge som
regnskapsplikt etter regnskapsloven. Problemstillingen blir derfor hvilke forme
tilknytning som må kreves, og hvor sterk denne tilknytningen må være. Det
drøftet i "Geografisk virkeområde" i avsnitt 3.8..
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I prinsippet kan det også reises spørsmål om regnskapslovens virkeområd
dvs på hvilket tidspunkt regnskapsplikten inntrer og opphører. Utgangspunkte
være at regnskapsplikten inntrer når foretaket som er underlagt regnskap
anses for stiftet, og at den opphører når foretaket er avviklet. Det kan her o
enkelte praktiske problemer dersom stiftelsen eller avviklingen skjer midt i et r
skapsår. Dette forholdet drøftes i "Regnskapsåret" i avsnitt 10.1. om regnskapsåre
Ytterligere drøftelse av regnskapslovens virkeområde i tid synes overflødig.

3.2 REELLE HENSYN VED EN LOVFESTET ÅRSREGNSKAPSPLIKT
I de norske EØS-forpliktelsene er det forutsatt en lovregulering av plikt til årsr
skap mv. for viktige grupper av de nåværende regnskapspliktige.

Fjerde direktiv gjelder i Norge for aksjeselskaper. Ved rådsdirektiv 90/6
EØF av 8. november 1990 ble fjerde selskapsdirektiv utvidet, slik at visse sels
med ubegrenset ansvar også ble omfattet. Vilkåret er at samtlige av selskap
kerne selv har begrenset ansvar, f.eks fordi de er aksjeselskaper. I Norge få
først og fremst praktisk betydning for partrederier, ansvarlig selskaper og kom
dittselskaper, hvor komplementaren ofte er et aksjeselskap. Dette fremgår a
skilt vedlegg nr. 1 til St.prp. nr. 100 (1991-92).

Etter fjerde direktiv artikkel 57, som ble endret ved syvende direktivs artik
43, kan selskaper som inngår i et konsern med morselskap i et medlemsland, 
å unnlate å utarbeide selskapsregnskap. Det er knyttet flere innsnevrende k
unntaket: alle aksjonærer i selskapet skal hvert år si seg enig i dette, morsel
skal garantere for forpliktelsene mv. Utvalget anser dette som en uønsket opsj
ser bort fra artikkel 57 i fortsettelsen.

For den gruppen regnskapspliktige som omfattes av fjerde direktiv, gjelde
regler for årsregnskap, årsberetning og offentliggjøring, samt revisjon. Det er
tilsvarende regler om bokføringen i direktivet.

Syvende direktiv om konsoliderte regnskaper gjelder konserner hvor mor-
datterselskap er aksjeselskap. Uavhengig av hvordan en definerer de årsregn
pliktige, kan en altså oppfylle forpliktelsene etter syvende direktiv ved å påle
konsernregnskapsplikten bare for konserner som omfatter aksjeselskap. Ut
har tatt det for gitt at plikten til å avgi konsernregnskap ikke skal avgjøres etter
kriterier. Årsregnskapet skal som hovedregel inkludere konsernregnskap fo
regnskapspliktige som er morselskap i et konsern, uavhengig om morselska
aksjeselskap eller ikke. De nærmere kriterier for konsernforhold er drøftet i "Plikt
til å utarbeide konsernregnskap" i avsnitt 3.7., hvor unntak fra hovedregelen og k
terier for konsolideringsutelatelse også behandles.

Spørsmålet om nødvendigheten av å lovregulere regnskapsplikten var ik
sentralt vurderingstema under utarbeidelsen av gjeldende regnskapslov. I Ot.p
46 (1975-76) er det vist til at regnskapslovgivningen ivaretar ulike hensyn, b
annet eiernes, kreditorenes og det offentliges behov for informasjon og dokum
sjon. Det er en allmenn samfunnsinteresse at disse behovene blir ivaretatt. D
i så fall være rasjonelt at ett enhetlig regnskapsoppsett ivaretar de ulike hensy
at belastningen på informasjonsgiveren blir minst mulig. Dette kan isolert set
for vidtfavnende lovbestemt regnskapsplikt.

Handelsdepartementets forslag i Ot.prp. nr. 46 (1975-76) var i det vesen
samsvar med utredningen fra Regnskapslovkomiteen av 1959. I komiteens 
ning er det imidlertid også anført argumenter som nyanserer behovet for lovre
ring. Dersom fravær av lovbestemt regnskapsplikt gir et like tilfredsstillende re
tat som et påbud, taler dette i mot å lovregulere regnskapsplikten. Komiteen s
blant annet (side 49 til 50):
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«En eier av en virksomhet vil være interessert i å skaffe seg oversikt
driftsresultatet og formuesstillingen. Han vil videre være interessert i 
en oversikt over sine fordringer og gjeld. Han bør derfor i egen inter
sørge for at det blir ført et regnskap som gir ham de opplysninger ha
bruk for. Det vil ikke her foreligge noe behov for å innføre regnskapsp
alene for varetagelse av eiernes egne interesser. Han får i slike tilfelle
ta ansvaret for at han innretter sine regnskaper slik at hans behov blir
ket.

Dersom det er flere deleiere blir forholdet et annet. I slike tilfeller 
det ofte være noen av disse som intet har med driften å gjøre. Disse 
krav på at vedkommende som har ansvaret for driften, avlegger et regn
som gir deleierne utførlige opplysninger om driften og formuesstilling
(...) Her er da et område hvor det kan være berettiget også gjennom
skapslovgivningen å beskytte deleierne (aksjeselskaper, sparebanker
sidige selskaper mv).»

I tilknytning til argumentet om beskyttelse av kreditorene skriver komiteen på
nende måte (side 50):

«Dersom det alene var hensynet til kreditorene som skulle avgjøre r
skapsplikten, ville det naturlige kriterium for å innføre regnskapsplikt v
at den næringsdrivende hadde gjeld. Bare i disse tilfeller ville det vær
rettiget å gjøre vedkommende regnskapspliktig. Dersom gjelden var s
gjennom pant eller på annen måte, ville regnskapsplikten ha mindre b
ning enn når det var spørsmål om alminnelig leverandørgjeld som ikke
sikret.»

Behovet for lovregulering kan ikke vurderes likt for de ulike oppgaver som re
skapslovgivningen dekker. Én av oppgavene gjelder registrering, systematis
og dokumentering av transaksjoner og forretninger, samlet benevnt som bok
gen, jf. gjeldende regnskapslov "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2.
Bokføringen har en nytte som er langt videre enn bare å være basis for årsopp
Bokføringen er basis blant annet for skatteregnskapet og skattekontroll, ette
ving av eierforhold og forpliktelser for eksempel i forbindelse med en rettstvist 
konkursbehandling m.m. Reglene om bokføring har langt på vei preg av å væ
menne ordensregler. Det kan argumenteres for at alle fysiske og juridiske pe
med en økonomisk aktivitet som kan komme til å bli gjenstand for etterprøv
skulle oppfylle et minimumskrav til dokumentasjon over virksomheten. I gjelde
regler går det et viktig skille mellom lønnsmottakere, som ikke har noen slik p
og næringsdrivende som har det. Praktiske hensyn kan forklare et slikt skille
prinsipielle hensyn taler i mot det. Utformingen av skattereglene for henhold
lønnsinntekt og næringsinntekt er rimeligvis også en del av forklaringen på de
dokumentasjonskravene. Men andre reelle hensyn tilsier at bokføringsplikten 
burde utvides enn innsnevres.

Selv om det ikke kan herske tvil om at ordensregler som bokføringsreg
hører hjemme i lov, kan det reises spørsmål om hvilken lov som er den mes
sende. Ligningsloven kunne være et like egnet sted å plassere disse reglen
regnskapsloven.

Bestemmelsene om årsregnskapet ivaretar andre hensyn. Årsregnskapet er et
standardisert sammendrag av en spesifikk enhets økonomiske forhold. Å formidle
informasjon til sentrale brukergrupper er utvilsomt den viktigste funksjonen 
årsregnskapet. I visse sammenhenger er årsregnskapet tillagt viktige seku
funksjoner, f.eks. rettsvirkninger i forhold til selskapsrettslige bestemmels
enkelte tilfeller må det til og med åpenbart være slik at informasjonsfunksjon
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underordnet den selskapsrettslige funksjonen. Opprinnelig var hensynet til be
ningen en selvstendig begrunnelse for regnskapsplikt med bokføring og plik
utarbeide årsregnskap. Skattehensyn er ikke lenger noen selvstendig begru
for plikten til å utarbeide et fullstendig årsregnskap. Det er imidlertid fortsat
avgjørende betydning for beskatningen at skattelovgivningen kan nytte regns
lovgivningens periodiserings- og vurderingsregler. Skattelovgivningen byg
således i vesentlig grad på disse grunnleggende regnskapsprinsippene. For 
ningen er det imidlertid ikke vesentlig om anvendelsen av disse prinsippene 
mer til uttrykk i et formelt regnskapsmessig årsregnskap.

Når plikt til å utarbeide årsregnskap begrunnes med et behov for å infor
andre, det være seg eiere, kreditorer, ansatte, kommunen mv., er dette i realit
argument for et offentlig årsregnskap. I så fall er det logisk at årsregnskapsp
går hånd i hånd med en plikt til offentliggjøring. En slik logikk finnes i fjerde dire
tiv, men ikke i gjeldende norske regnskapslovgivning. Mange regnskapsplik
for eksempel de personlige næringsdrivende, har plikt til å utarbeide et årsreg
som stort sett kan holdes utilgjengelig for alle andre enn den regnskapspliktige
Denne kombinasjonen av årsregnskapsplikt og manglende plikt til offentliggjø
virker lite gjennomtenkt, og bør bare videreføres i de tilfelle det kan påvises at
opp denne kombinasjonen er berettiget. Reglene om offentliggjøring er næ
drøftet i "Offentlighet for årsregnskapet og årsberetningen" i avsnitt 10.5..

Etter utvalgets syn er det enkelte karakteristika ved en økonomisk enhe
forsterker eller svekker behovet for at denne enheten skal utarbeide et offentl
regnskap. Enhetens økonomiske integritet, eller hvor skarpt den kan atskill
andre enheter, er ett slikt kjennetegn. I foretak med høy integritet har opplysn
om formuesstilling og inntjening stor utsagnskraft for den som skal vurdere kre
verdighet, fortsatt drift, investeringspotensiale mv. Alt annet likt har årsregnsk
i foretak med begrenset ansvar større fullstendighet og relevans enn årsregns
foretak hvor andre enheter garanterer for forpliktelsene. Et annet viktig trek
selvsagt omfanget av transaksjoner med tredjemann.

Ut fra dette er det viktigere med offentlige årsregnskap i aksjeselskap 
ansvarlige selskap, og viktigere i store foretak enn i små. Store aksjeselskap
fiserer klart for plikt til offentlige årsregnskap, mens små personlige næring
vende like klart ikke gjør det. En rekke andre virksomhetsformer kommer i en 
lomstilling.

For foretak som henvender seg til kapitalmarkedene for finansiering av 
somheten, er regelbundet og systematisk informasjon til eiere og kreditorer en
følgelig spilleregel. Det særlige behovet for informasjon i dette tilfellet har s
menheng med grunnleggende forutsetninger for markedsøkonomiens virkemå
viktig utledning i økonomisk teori er at perfekte markeder vil gi den samfunns
nomisk beste tilpasning (med visse forbehold utvalget ikke går inn på i denne u
ningen). Det perfekte markedet kjennetegnes blant annet av at alle markeds
kere har full informasjon og mottar den på samme tid, og at informasjonen er
nadsfri. I en økonomi med et perfekt kapitalmarked, som kanaliserer sparing
lom ulike enheter, og et perfekt produktmarked, vil ressursene allokeres optim
til lavest mulig kostnad. Prisdannelsen vil være slik at all informasjon i mark
reflekteres i prisen.

Et perfekt marked er først og fremst en teoretisk konstruksjon. Når en vur
virkelige markeders virkemåte vil en som oftest bruke effisiens som målestokk
effisient kapitalmarked vil prisene umiddelbart avspeile all tilgjengelig og relev
informasjon. For markedseffisiens er det ingen nødvendig betingelse at inform
nen er kostnadsfri. Effisiente kapitalmarkeder innebærer likevel at sparingen 
liseres til de investeringer som har høyest forventet risikojustert avkastning,
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betydningen framtidig kontantstrøm. En viktig implikasjon av effisiente kapi
markeder er at ingen markedsdeltaker kan «slå markedet» ved arbitrasje-vir
het.

I kapitalmarkedet er det foretakenes regnskapsrapportering som er den vik
kilde for informasjon til prisdannelsen for finansielle objekter. Hvor godt årsre
skapet uttrykker de relevante økonomiske størrelser, kan det være delte me
om. En viktig betingelse for at årsregnskapet skal fungere som informasjons
er at markedsdeltakerne vet hvordan det skal leses og analyseres. Derfor er d
vendig med en standardisering av regnskapsinformasjonen, for eksempel gje
en lovregulering. I normaltilfellet vil foretakene se fordeler ved å informere g
nom et årsregnskap, fordi informasjonen reduserer risikopremien i finansieri
og dermed bidrar til lavere transaksjons- og finansieringskostnader.

Det finnes særlige eksempler hvor foretakets eiere har en interesse av å
informasjon tilbake, fordi informasjonen leder til nye forventninger som fordy
foretakets finansiering. Regnskapsplikt kan blant annet ses som et forsøk på b
telse mot den imperfeksjon som ofte benevnes «asymmetrisk informasjon».

Samarbeidet innenfor EØS og EU har også betydning for vurderingen av b
vet for å lovregulere regnskapsavleggelsen. Medlemslandene har ulike regn
tradisjoner, ulike kapitalmarkeder og ulike økonomiske regimer, i tillegg til f
skjellige språk. Et felles marked med blant annet fri konkurranse om kapita
arbeidskraft betinger en viss harmonisering av regnskapspraksis for å kunne fu
godt. En slik harmonisering kunne ha vokst fram uten inngripen fra myndighe
men det er sannsynlig at en kommer hurtigere til det ønskede resultat ved a
lemslandene enes om lovutformingen.

Oppsummert mener utvalget:
Foretak som avhenger av kapitalmarkedet, bør ha en lovfestet plikt til å 

beide et offentlig tilgjengelig årsregnskap.
Foretak som ikke avhenger av kapitalmarkedene, vil ikke ha et markedsm

press på seg til å informere om virksomheten. Mange offentlige virksomheter
telser og foreninger faller i denne kategorien. I den grad det av allmenne hen
ønskelig og nødvendig med informasjon fra disse, bør de inkluderes blant fo
som skal utarbeide et offentlig årsregnskap.

For enkelte virksomheter i tillegg til de som er nevnt, tjener årsregnskap
særlig funksjon. Det gjelder blant annet ansvarlige selskaper og kommanditts
per, hvor årsregnskapet nyttes i selskapsrettslige sammenhenger, jf. "Regnskaps-
plikt etter foretaksform" i avsnitt 3.4..

For personlige næringsdrivende har en egen årsregnskapsplikt i tillegg til
gaveplikten til skattemyndighetene ikke noen naturlig plass. Etter som regns
plikten gjelder næringen og ikke hele den personlige økonomien, har et slik
regnskap en begrenset interesse for kreditorer mv. Det er utvalgets inntrykk a
offentlig myndigheter, revisorer og de regnskapspliktige stort sett anser regns
plikten for personlige næringsdrivende for å være oppfylt når bokføringen er i o
og næringsoppgaven er korrekt utfylt, til tross for at lovteksten sier noe a
Utvalget mener at en slik forståelse er en prinsipielt sett forsvarlig vurdering o
inn for en kodifisering av denne praksis.

3.3 REGNSKAPSPLIKT ETTER NÆRINGSKRITERIET

3.3.1 Om innholdet av begrepet «næringsvirksomhet»

Regnskapsloven § 1 første ledd lyder:
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«Enhver som driver næringsvirksomhet har regnskapsplikt for slik v
somhet, når ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov.»

Regnskapsplikt etter denne bestemmelsen gjelder bare næringsvirksomhete
personer, organisasjoner, foreninger mv. som ikke omfattes av § 1 annet ledd
der dermed ulike regler for virksomhet i og utenfor næring.

Regnskapslovkomiteen foreslo at regnskapsplikten skulle bestå av to ledd
et ledd med juridiske kriterier og deretter et ledd med spesifiserte næringer. S
fikasjonen av de enkelte næringer ble utarbeidet med utgangspunkt i Statistis
tralbyrås næringsgruppering. Komiteen valgte å holde jordbruk og skogbruk 
for oppregningen (jf. avsnitt 3.3.3. nedenfor), og foreslo noteringsplikt for næri
gruppene (1) fiske og fangst, (15) lege, tannlege, tanntekniker, veterinær og
arkitekt-, ingeniør-, revisor-, bokførings- eller konsulentvirksomhet.

Komiteen slo fast at næringsbegrepet kunne by på avgrensningsprobleme
ble imidlertid vist til at næringsbegrepet ble nyttet i skattelovgivningen.

Handelsdepartementet valgte en annen lovteknisk løsning enn Regnska
komiteen, uten at dette endret på det underliggende avgrensningsproblem
næringskriteriet. Begrunnelsen for departementets standpunkt var at (se Ot.p
(1975-76) side 8):

«en slik oppregning av næringer som har regnskapsplikt, [vil] være lite 
siktsmessig. Det synes bedre isteden å pålegge en generell regnska
for næringsdrivende og så regne opp de næringer som skal være unn
denne regnskapsplikt. (...) Uttrykket «næringsvirksomhet» kan nok te
å by på fortolkningsvanskeligheter, men er brukt i lovgivningen ellers.»

Når det henvises til lovgivningen ellers, er det nå skattelovgivningen, avgiftslov
ningen og trygdelovgivningen som har størst relevans.

Det alminnelige skatterettslige næringsbegrep er utviklet gjennom rettspra
teori og ligningspraksis over lang tid. Begrepet har betydning for skillet mel
lønnsinntekt og næringsinntekt. I Skattedirektoratets Lignings-ABC 1993 hete
om næringsvirksomhet på side 491:

«Vilkårene for å anse en virksomhet som næring er at virksomheten:
– innebærer aktivitet,
– tar sikte på å ha en viss varighet,
– har et visst omfang,
– er egnet til å gi overskudd,
– drives for skatteyterens regning og risiko.

Det stilles ikke krav til at eieren av virksomheten personlig deltar i d
ten for at virksomheten skal anses som næring.»

I tillegg til de generelle kjennetegn er det gitt en omfattende veiledning på avg
ning av næringsbegrepet for ulike typer virksomheter. Tidspunktet for påbe
nelse og opphør av næring er også presisert. I Lignings-ABC heter det for øv
det stilles de samme krav for å anse en virksomhet som næring etter regnskap
som etter skatteloven. Videre heter det at i prinsipp gjelder de samme genere
ningslinjer for hvem som er næringsdrivende etter avgifts- og skattelovgivnin
men at en ikke uten videre kan legge til grunn at skatteytere som er registrert 
verdiavgiftsmantallet skal lignes som selvstendig næringsdrivende for en be
tid. Etter Lignings-ABC er det følgelig et prinsipp-samsvar mellom næringsbe
pet i skatte-, avgifts- og regnskapslovgivning.
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I merverdiavgiftsloven nyttes begrepet «næringsdrivende» i en rekke be
melser. Det er lite veiledning i forarbeidene til loven når det gjelder innhold
begrepet. I teorien er det undertiden henvist de definisjoner som er gitt i tilkny
til det skatterettslige begrep, jf Refsland: Merverdiavgiftsloven (1989) side 89
gende. På den annen side er det også blitt hevdet at begrepet næringsdrivend
verdiavgiftsloven ikke er sammenfallende med det skatterettslige, se Gj
Onstad: Begrepet næringsdrivende i relasjon til merverdiavgiftsloven, (innt
Avgiftsnytt nr 6-7 1987 side 146 til 154.)

I trygdelovgivningen har sondringen mellom næringsdrivende og andre g
per betydning for utlikning av arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, stønad un
arbeidsledighet, sykepenger og yrkesskadetrygd. I forarbeidene til folketrygdl
heter det at trygdeetaten skal bygge på «det næringsbegrep som gjelder ved 
ning«, jf. Ot.prp. nr. 17 (1965-66) s. 24. Trygdelovutvalget har foreslått egne 
nisjoner av arbeidstakere, oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende i
til ny folketrygdlov, jf. NOU 1990: 20.

Til forskjell fra det synspunkt som kommer til uttrykk i Lignings-ABC operer
Handeland og Schwencke: Regnskapsloven (1994) med et eget næringsbe
regnskapsloven, marginalt forskjellig fra skattelovgivningens og avgiftslovgivn
ens begrep.

3.3.2 Vurdering av gjeldende rett
Etter utvalgets syn kan det reises både lovtekniske og innholdsmessige innv
ger mot gjeldende rett.

For det første: selv om regelen om regnskapsplikt for næringsvirksomhet 
ste ledd tilsynelatende er hovedregelen, er det annet ledd som har størst bety
praksis. Kriteriet «næringsvirksomhet» er dessuten problematisk å avgrense p
For å fastslå en enhets eventuelle regnskapsplikt, er det derfor enklest å ta ut
punkt i enhetens juridiske form og starte vurderingen i forhold til annet le
Bestemmelsen i første ledd har bare interesse for enheter som ikke omfat
annet ledd. Først og fremst gjelder dette fysiske personer. Også foreningers e
elle regnskapsplikt reguleres av første ledd.

Som nevnt inneholdt ikke Regnskapslovkomiteens lovutkast begr
«næringsvirksomhet» som et hovedkriterium for regnskapsplikt. Komiteen inn
med regnskapsplikt etter juridiske kriterier og supplerte med næringsvirksom
spesielt angitte næringer. Komiteens utkast til § 1 var som følger:«Regnskap
etter denne lov har:

A 1 Aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper. 
A 2 Selskaper som ifølge stiftelsesvilkårene skal ha vekslen

kapital og vekslende medlemstall og som har til formål å
fremme medlemmenes forbruks- eller næringsinteresse
(samvirkelag). 

A 3 Gjensidige forsikringsselskaper, pensjonskasser, pensjo
fond, sparebanker og kredittforeninger. 

A 4 Boligsparelag, boligbyggelag, borettslag. 
A 5 Foreninger, stiftelser, korporasjoner og selveiende instit

sjoner som driver næringsvirksomhet, for så vidt angår 
denne virksomhet. 

B Enhver som i næring driver: (...)»
Paragrafen fortsetter med en oppregning av 26 næringsgrupper.
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Komiteens utkast er mer leservennlig enn gjeldende lov fordi de viktigste
teriene nevnes først. Utvalgets foreslår derfor samme lovtekniske løsning i ut
til ny regnskapslov.

Det neste spørsmålet er om det er nødvendig eller hensiktsmessig at ma
legg til foretaksformen knytter regnskapsplikt til det forhold at det drives «næri
virksomhet». Regnskapslovens næringsbegrep har som hovedfunksjon å a
«nedre grense» for regnskapsplikt. Denne nedre grensen har først og fremst
ning for skatte- og avgiftskontrollen i små virksomheter, fordi kontrollen må
utgangspunkt i virksomhetens bokføring. For skatte- og avgiftsspørsmål har s
mellom næring og ikke-næring betydning ved at de materielle regler er forskje
Skatte- og avgiftslovgivningens næringsbegrep er derfor gjenstand for en s
utvikling og rettslig prøving. Regnskapslovutvalget kan ikke se noe formål i at r
skapsloven opererer med et tredje næringsbegrep, som på en udefinerbar m
forskjellig fra næringsbegrepet i den øvrige relevante lovgivning.

Etter utvalgets syn bør bokføringsplikt etter næringskriteriet knyttes til ska
pliktig næringsinntekt og avgiftspliktig omsetning. Dette kan eventuelt gjør
form av en henvisning fra ligningsloven og merverdiavgiftsloven til bokførings
pittelet i regnskapsloven. En slik lovteknisk løsning ville imidlertid føre til at re
skapsloven ikke får uttrykt sin negative avgrensning i forhold til de meget vik
næringsgrupper enmannsforetak og bruttolignede sameier. Av systematis
pedagogiske grunner har en valgt å ta inn en bestemmelse om bokførings
utkastet § 1-1 for personlig eneeiet foretak og sameier som skal levere næring
gave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven.

Ved bortfall av næringsvirksomhet som kriterium for årsregnskapsplikt vil
også være nødvendig med en tilpasning av skatteloven § 50, slik at enkeltm
foretak i næringsoppgaven fortsatt skal periodisere etter regnskapslovgivninge
skattelovgivningen ikke har egne regler. Det vises til omtale under skatteme
konsekvenser i avsnitt 1.5.1.3. Særlig om regnskapsplikt for næringsdrift inn
landbruket. Bakgrunnen for gjeldende regler. I regnskapsloven § 2 er det gitt u
fra regnskapsplikt for næringsdrift innen landbruket. Unntaket har følgende or

«Den som utelukkende driver jordbruk, gartneri eller skogbruk, er i
regnskapspliktig etter denne lov. Unntaket i første punktum gjelder ikke
virksomheten er organisert på en måte som nevnt i § 1 annet ledd.»

Unntaket etter § 2 gjaldt ved lovens ikrafttredelse også fiske og fangst. Ved lo
ring i 1986 ble unntaket for fiske og fangst opphevet, jf. Ot.prp. nr. 44 (1985-8

Regnskapslovkomiteen vurderte som nevnt ovenfor nødvendigheten av 
skapsplikt for hver enkelt næringsgruppe. For jordbruk og skogbruk gjorde k
teen rede for gjeldende regnskaps- og noteringsplikt etter landskatteloven § 58
etter gjorde komiteen følgende vurdering (side 64):

«Komiteen har drøftet om det vil være hensiktsmessig å foreslå regns
plikt for jord- og skogbruk i en alminnelig regnskapslov. Det er enighet
at det i en alminnelig regnskapslov ikke kan settes tilsvarende krav til r
skapsføringen som de en nå har i Riksskattestyrets regler. Det vil også
føre praktiske vanskeligheter å avgrense regnskaps- og noteringsp
etter så detaljerte regler som landskattelovens § 58.

Mange små bruk har fremdeles ikke plikt til å føre regnskaper eller
teringer. Det skulle - så vidt en skjønner - heller ikke være behov for å 
de regnskapsplikten til å omfatte disse små bruk. (...) Komiteen er kom
til at det ikke vil være hensiktsmessig å foreslå regnskapsplikt for jord
skogbrukere i en alminnelig regnskapslov og vil derfor ikke fremme fors
om det.»
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Komiteens forslag på dette punkt ble fulgt av Handelsdepartementet i lovpro
sjonen.

Unntaket i regnskapsloven § 2 må derfor ses på bakgrunn av utvikling
skatte- og ligningsregler for jord- og skogbruk. Til og med inntektsåret 1953 ku
inntekt av jordbruk ved ligningen ansettes etter tre ulike metoder (landsskatte
§ 46):
– Direkte ligning på grunnlag av næringsoppgave.
– Direkte ligning på grunnlag av gårdsregnskap.
– Prosentligning, dersom kommunestyret hadde vedtatt at denne ligningsm

den skulle anvendes for jordbrukere.

For skogbruk skulle inntektene ansettes til «en viss årlig rente av skogens v
(landsskatteloven § 48).

At næringsinntekt i landbruket skulle kunne ansettes som en prosentber
andel av næringsformuen, var en lite tilfredsstillende ordning. Med virkning fra
tektsåret 1954 ble skattelovene endret, slik at direkte ligning ble obligatorisk i 
og skogbruksnæringen. Den skattepliktige nettoinntekt skulle dermed anset
grunnlag av faktiske inntekter og utgifter. Når direkte ligning ble gjort obligator
ble det nødvendig å innføre regnskaps- og noteringsplikt for virksomhet over e
størrelse.

Reglene som ble nedfelt i landsskatteloven (§ 58) definerte regnskapspli
de største enhetene og noteringsplikt for de mindre. En enhets størrelse ble b
etter en del angitte kriterier, som for eksempel dyrket areal, antall verpehøner,
griser over 3 md. osv. Riksskattestyret hadde hjemmel til å gi bindende regl
føring av regnskap og noteringer, etter å ha innhentet Landbruksdepartem
uttalelse. For øvrig slo loven fast at alle som driver jordbruk, gartneri, skog
eller fiske skal gi næringsoppgave, på skjema fastsatt av Riksskattestyret.

Etter bestemmelsene skal skattepliktig som driver jordbruk, gartneri eller s
bruk føre regnskap over «sin samlede økonomiske virksomhet». Regnskapsp
går således her lenger enn det som gjelder etter regnskapsloven. Noteringsp
skal føre noteringer over «sin samlede næringsvirksomhet». I noteringsforskr
§ 1 er dette nærmere presisert som «den skattepliktiges samlede næringsvirk
innenfor jordbruk, gartneri og skogbruk».

Også de noteringspliktige skal «sette opp status for den samlede næring
somhet med virkning for årets driftsresultat». Regnskapsprinsippet ble således
bindelse med årsregnskapet gjennomført for både regnskaps- og noteringsp
At det nå skulle tas hensyn til endringer i varelager (innkjøpt og avlingslager)
verdien av buskapen (såkalt tilvekstligning), medførte både for de næringsdriv
og ligningsmyndighetene et betydelig merarbeide i forbindelse med å sette o
åpningsstatus ved overgangen, og fordi det den gang fantes få muligheter t
bistand fra profesjonelle regnskapskontorer. I praksis skal det ha vært godt
viss modifikasjon av regnskapsprinsippet. Således har det vært godtatt at offe
tilskudd som utbetales etter inntektsåret, inntektsføres og beskattes det år de 
les. Det samme gjelder såkalt «etterskudd» for avtakere av jordbruksprodukte
eksempel fra meierier - som blir vedtatt på samvirkeorganisasjonenes gene
samling og utbetalt i året etter inntektsåret.

For jord- og skogbrukere som ikke har kommet inn under regnskaps- eller 
ringsplikten, har det bare foreligget plikt til å levere næringsoppgave. Disse b
og med inntektsåret 1969 lignet etter kontantprinsippet, jf. nedenfor. Det var d
utarbeidet et eget næringsoppgave-skjema for disse.

Som det framgår av omtalen av bestemmelsene ovenfor, fikk Riksskatte
fullmakt til å fastsette bindende regler for føring av regnskap og noteringer



NOU 1995:30
Kapittel 3 Ny regnskapslov 147

 detal-
rekto-

n for
 i lig-
r fast-
t gjel-

970
veie
givel-

r regn-
gave.
re og
r det
ed

frø på

ntet
reført
jord-
etter
ren-
regn-
enklet

lte i

t for
or-
t av

plikt

alle
rings-
 for
v 13.

e pa-

 be-

el-
e re-
å et
orga-
 også
t hen-
regnskaps- og noteringsregler som ble fastsatt var særdeles omfangsrike og
jerte, og mye av innholdet er dekket opp av de takseringsregler som Skattedi
ratet nå årlig fastsetter.

De lovregler som nå gjelder med hensyn til regnskaps- og noteringsplikte
næringsdrivende innen jordbruk, gartneri og skogbruk - og som nå er inntatt
ningsloven § 5-1 - samt de regnskaps- og noteringsforskrifter som nå formelt e
satt av Skattedirektoratet 5. mars 1984, er faktisk helt de samme som ble gjor
dende fra 1. januar 1954.

Utviklingen av regnskaps- og noteringsplikten etter 1954

I forbindelse med innføringen av ordningen med merverdiavgift fra 1. januar 1
uttalte Stortingets finanskomité i Innst. O. XVII for 1968-69 at «man bør over
å kombinere oppgaveskjema med næringsoppgaven i forbindelse med selvan
sen». Riksskattestyret utarbeidet næringsoppgaveskjemaer som var felles fo
skapspliktige, noteringspliktige og de som bare hadde plikt til å gi næringsopp
Dermed ble også regnskapsprinsippet gjennomført for de jordbrukere, gartne
skogbrukere som ikke hadde regnskaps- eller noteringsplikt. Et lite unntak va
likevel for de som ikke var regnskaps- eller noteringspliktige i forbindelse m
regnskapsbehandlingen av eget avlingslager beregnet til oppforing eller så
bruket.

I forslaget til ligningslov, Ot.prp. nr. 29 (1978-79), foreslo Finansdeparteme
at ordningen med regnskaps- og noteringsplikt for primærnæringene ble vide
i den nye ligningsloven, blant annet med henvisning til at næringsdrivende i 
bruk, gartneri, skogbruk, fiske eller fangst ikke var omfattet av regnskapsplikt 
den nylig vedtatte regnskapsloven. Det ble imidlertid foreslått en justering av g
sene for «full regnskapsplikt» og en harmonisering av begrepsbruken med 
skapsloven. Blant annet ble begrepet «noteringer» foreslått erstattet med «for
regnskap».

Stortingets finanskomité var ikke enig i departementets forslag og utta
Innst. O. nr. 44 (1979-80):

«Komitéen viser til at i paragraf 5-1 foreslås regler om regnskapsplik
jordbruk, gartneri og skogbruk. I paragraf 5-2 foreslås fullmakt til å gi f
skrifter om regnskapsplikt for skattyter som driver næringsvirksomhe
bestemt art eller utleie av hus.

Komiteen er i tvil om de foreslåtte nye bestemmelser om regnskaps
er hensiktsmessige.

Etter komitéens mening er det videre grunn til å overveie om ikke 
regler om regnskapsplikt for næringsdrivende av enhver art, også næ
drivende innen jordbruk med binæringer, gartneri eller skogbruk og
skattytere som driver utleie av hus bør være i én lov - regnskapsloven a
mai 1977.

Komitéen foreslår derfor at de foreslåtte bestemmelser under denn
ragraf utgår.

Komitéen vil be departementet fremme nytt forslag om nødvendige
stemmelser på dette område.

Komitéen finner ikke grunn til i detalj å gå inn på hva disse bestemm
ser bør gå ut på, men vil uttale at det faglige innhold i de eventuelle ny
gler og oppgaveplikten for skattytere innen landbruket må bli vurdert p
bredt grunnlag. Dette arbeid bør skje i nært samarbeid med de faglige 
nisasjoner i landbruket. Komitéen går ut fra at en i denne sammenheng
vurderer om de nødvendige lovbestemmelser på dette område mes
siktsmessig bør inngå i regnskapsloven eller i ligningsloven.
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Komitéen mener at inntil slik nye lovbestemmelse er gjort gjelden
bør de nåværende lovbestemmelser gjelde. Av praktiske grunner for
komitéen at det nåværende regelverk om dette i skatteloven midlertidi
inn som lovbestemmelser under paragraf 5-1 i foreliggende forslag til l

De bestemmelser som finanskomiteen foreslo som midlertidige var for jordb
gartneri og skogbruk fullt ut i samsvar med de bestemmelser som inntil da h
vært gjeldende. De gjelder fremdeles. Etter dette oppnevnte Finansdeparteme
september 1981 en arbeidsgruppe med representanter for skattemyndigheten
bruksnæringen og revisjons- og regnskapsprofesjonen, til å vurdere regnsk
glene for landbruket. I gruppens mandat var det vist til de ovenfor gjengitte m
nader av finanskomiteen i Innst. O. nr. 44 (1979-80). Arbeidsgruppens manda
ellers ut på å vurdere regnskapspliktens omfang og regnskapsreglenes innho
ble vist til at det ved innføringen av regnskapsloven ble lagt vekt på ensarte
regnskapssystemene. Arbeidsgruppen ble bedt å vurdere om regnskap for jo
mv. kunne bygges opp etter det samme system som regnskapsloven. He
måtte arbeidsgruppen ta i betraktning hensynet til skattemyndighetenes kontro
lighet og hensynet til oppgaver til andre offentlige instanser. Endelig skulle arb
gruppen vurdere om reglene om regnskapsplikt burde stå i regnskapsloven 
ligningsloven. Arbeidsgruppen avga sin utredning 22. mars 1983.

Arbeidsgruppen delte seg i tre fraksjoner med egne særmerknader og fors
regnskapsregler for landbruket. Gruppen var imidlertid enig om at det nærings
sige omfang av de forslag som ble fremmet skulle omfatte alle grener av landb
Landbruk ble definert som jordbruk med binæringer, buskaphold, hagebruk,
neri, skogbruk, reindrift og pelsdyrnæring.

En fraksjon bestående av formannen og representantene fra revisorforen
og Regnskapsrådet gikk inn for å innføre full regnskapsplikt etter regnskapslo
regler for alle næringsdrivende innen landbruksnæringen. De to øvrige fraks
gikk inn for regnskapsregler hjemlet i ligningloven. Begge disse fraksjoner beg
net lovvalget med at samme departementet (Finansdepartementet) burde ad
trere både skatte- og avgiftsregler og regnskapsregler.

Ved endringslov 26. juni 1992 nr 66 ble regnskapsloven § 3 om begrenset
skapsplikt opphevet, med virkning fra og med 1992. Dette hadde sammenhen
skatteomleggingen fra samme inntektsår. Under de ordninger som ble innfør
det ikke være plass for kontantprinsippet som periodiseringsregel. Forskrifte
med hjemmel i skattelovgivningen medførte forøvrig plikt til å ta hensyn til vi
beholdninger (blant annet fordringer). På det tidspunkt reglene om begrenset
skapsplikt ble opphevet, eksisterte det i realiteten ikke noe rent kontantprin
Som nevnt ovenfor har regnskapsprinsippet allerede siden 1970 vært gjenno
som periodiseringsprinsipp innenfor jord- og skogbruk. Om regnskapsførin
innen landbruket uttalte departementet på side 14 i Ot.prp. nr. 53 (1991-92):

«Etter regnskapsloven § 2 er den som utelukkende driver jordbruk, ga
eller skogbruk, gartneri eller skogbruk ikke regnskapspliktig etter re
skapsloven. Slike næringsdrivende er regnskapspliktige etter ligningsl
§ 5-1, og har full regnskapsplikt etter ligningsloven dersom det dyrket a
er på minst 200 dekar. De har noteringsplikt dersom arealet er under de
gitte størrelsen. De noteringspliktige kan i begrenset utstrekning be
kontantprinsippet som grunnlag for noteringene. Slike regnskaps- og 
ringsregler er utformet med sikte på beskatning.

De spørsmål som knytter seg til regnskapsføringen i landbruket
ikke tatt opp til behandling i denne proposisjonen. De hører hjemme i e
nere skattemessig sammenheng.»
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Utvalgets vurdering

Unntaket fra regnskapsplikt for landbruksnæringen er den eneste gjenvæ
næringsbetingede forskjellsbehandling av denne art. Etter utvalgets oppfa
måtte det kunne påvises særskilte næringsmessige forhold for at denne forskj
handlingen skulle videreføres. Utvalget kan ikke se at slike forhold foreligge
foreslår derfor en full likestilling mellom landbruksnæringen og andre næring
regnskapslovgivningen. Slik utvalgets samlede forslag er utformet burde det
en lite dramatisk omlegging for personlige næringsdrivende i landbruket.

Utvalgets forslag innebærer i praksis at bokføringsreglene i regnskapslo
ningen får anvendelse i landbruket på lik linje med i andre næringer. Årsregnskaps-
bestemmelsene i regnskapsloven får anvendelse dersom virksomheten er org
i henhold til de kriterier som definerer regnskapsplikt i utvalgets forslag. Dette
samsvar med gjeldende system, bortsett fra at utvalget vil foreslå noen endr
opplistingen av slike kriterier. Personlig næringsdrivende i landbruket får 
utvalgets forslag ikke plikt til årsregnskap etter regnskapsloven.

3.4 REGNSKAPSPLIKT ETTER FORETAKSFORM
Som nevnt ovenfor i "Vurdering av gjeldende rett" i avsnitt 3.3.2. går utvalget inn
for at foretaksform skal være det bærende kriterium for regnskapsplikten. I de
gende gjennomgås de aktuelle foretaksformer enkeltvis, både de som nå er 
regnskapsloven og i annen lovgivning, eller de som av andre grunner bør vur
Ut i fra den foregående drøfting skal regnskapsplikten her forstås å omfatte
bokføringen og årsregnskapet mv. For hver foretaksform vurderes også plas
av regnskapsplikt i lovverket, dvs. enten i regnskapsloven eller i særlov.

Aksjeselskaper

Et aksjeselskap er et selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ans
selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets
lede forpliktelser, jf aksjeloven § 1-1 andre ledd. Loven får med de unntak som
ger av aksjeloven  § 18-1 og 18-2 anvendelse på alle selskaper med beg
ansvar.

Videreføring av regnskapsplikt for aksjeselskaper synes udiskutabelt bå
fra reelle hensyn og ut fra forpliktelsene etter regnskapsdirektivene, se ove
Utvalget ser ikke behov for en nærmere drøfting av argumentene for regnskap
for aksjeselskaper.

Utvalgets forslag til regnskapslov har først og fremst utgangspunkt i beh
for regnskapsregulering av aksjeselskaper. Det anses mest hensiktsmessig a
skapsplikt for aksjeselskaper fremgår direkte i regnskapsloven.

Ansvarlig selskap og kommandittselskap

Et ansvarlig selskap kjennetegnes ved at «deltakerne har et ubegrenset, pers
ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sam
utgjør selskapets samlede forpliktelser og som opptrer som sådant overfor t
mann», jf selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav b. Det karakteristiske vedkom-
mandittselskapet er at «minst en deltaker (komplementar) har ubegrenset ansva
selskapets forpliktelser og minst en annen deltaker (kommandittist) har begr
ansvar med en fastsatt sum for selskapets forpliktelser, jf selskapsloven § 1-2
ledd bokstav e.
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For ansvarlig selskap og kommandittselskap følger også regnskapspli
regnskapsdirektivene, dersom deltakerne med ubegrenset ansvar er selskap
begrenset ansvar, jf det som er sagt ovenfor om EU/EØS-reglene.

Regnskapsplikt for selskaper etter selskapsloven ble vurdert i forarbeide
selskapsloven. I NOU 1980:19 Lov om selskaper heter det:

«Utvalget antar at det er grunn til å innføre alminnelig regnskapsplikt 
fall for kommandittselskap, slik denne selskapsform nå foreslås utfo
(...) De hensyn som taler for alminnelig regnskapsplikt for aksjeselskap
for kommandittaksjeselskap) gjør seg gjeldende med samme styrke f
vidt angår kommandittselskap.

For selskap med ubegrenset deltakeransvar (ansvarlig selskap) o
selskap med delt ansvar antar utvalget at det ikke er grunn til å innfø
minnelig regnskapsplikt knyttet til selskapsformen. Men også slike sel
per bør ha regnskapsplikt når de i lovutkastets forstand er handelssels
(...) Selskaper med ubegrenset eller delt deltakeransvar bør ha regns
plikt også når de har mer enn 50 ansatte, selv om de ikke er handelss
per.»

Lovutvalgets skille mellom handelsselskap - «selskap som opptrer som sådan
for tredjemann» - og enkelt selskap ble ikke fulgt av Justisdepartementet i O
nr. 47 (1984-85). Grensekriteriet på 50 ansatte ble fraveket etter tilråding fra 
delsdepartementet og Regnskapsrådet, jf. proposisjonen side 73. Resultatet b
med regnskapsplikt etter regnskapsloven for alle ansvarlige selskaper og kom
dittselskaper.

Regnskapsplikten gjelder selskapets hele virksomhet, og ikke den enkelte
eller deltakers andel i virksomheten, jf. regnskapsloven § 14 første ledd annet 
tum.

Behovet for regnskapsplikt for selskaper etter selskapsloven må ses på
grunn av bestemmelser i selskapsloven som forutsetter at selskapene avgir 
regnskap. Dette gjelder bestemmelsene om utdeling av overskudd i § 2-26 o
16, lån til deltakerne mv. i § 3-17 og kapitalnedsettelse i § 3-19.

Utvalget vurderer det som mest hensiktsmessig å videreføre ordningen
obligatorisk regnskapsplikt for ansvarlige selskaper og kommandittselskaper,
dette fremgår av regnskapsloven.

Gjensidige forsikringsselskaper, sparebanker, kredittforeninger, pensjonskass
pensjonsfond

Gjensidige forsikringsselskaper, sparebanker og kredittforeninger er finansin
sjoner som ikke er aksjeselskaper. De øvrige finansinstitusjonenes regnskap
følger av at de er aksjeselskaper. Utvalget stiller ikke spørsmålstegn ved fina
stitusjonenes regnskapsplikt. Utvalget ser det imidlertid som mer hensiktsme
erstatte opplistingen på dette punktet med henvisning til foretak som omfattes 
synsloven § 1. En slik henvisning vil også omfatte pensjonskasser og pensjon

For finansinstitusjoner har Kredittilsynet hjemmel etter tilsynsloven § 4. K
dittilsynet har nylig fastsatt nye forskrifter om årsregnskap både for forsikrings
skaper og for banker, finansieringsselskap mv., som tilpasning til de relev
direktiver om årsregnskap i finansinstitusjoner. Forskriftene representerer en
hetlig regnskapsregulering av de berørte institusjoner. Utvalget anser at det vi
mer hensiktsmessig, når den generelle regnskapslovgivning er på plass, at dis
skriftene utformes som tilleggsforskrifter. Slike forskrifter bør gis med hjem
regnskapsloven, jf. lovutkastet § 10-1.
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Utvalget har lagt opp til at finansinstitusjonenes regnskapsplikt skal fremg
regnskapsloven.

Boligbyggelag, borettslag m.m.

Boligbyggelag og borettslag var med i oppregningen i regnskapsloven § 1 an
ledd ved innføringen av regnskapsloven i 1977. Samtidig var det regler om 
skap og årsoppgjør i egne kapitler i borettslovene. Ved lovendring i 1988 ble 
skapsreglene i borettslovene endret, slik at de ikke dekket forhold som var re
i eller med hjemmel i regnskapsloven, jf. Ot.prp. nr. 3 (1988-89). Lovendrin
innebar dessuten at borettslag ble unntatt fra årsoppgjørskapittelet i regnskaps
jf. § 12. Et arbeidsutvalg nedsatt av Norges Statsautoriserte Revisorers Foren
Norske Boligbyggelags Landsforbund utarbeidet forslag til forskrifter, som sæ
hadde som siktemål å endre presentasjonen av årsregnskapet slik at det ble m
ståelig for borettshaverne. Blant annet på bakgrunn av dette forslaget fas
Finansdepartementet 24. januar 1989 forskrifter om årsoppgjør for boligbygg
og borettslag, med hjemmel i regnskapsloven § 22. Forskriften erstattet tidl
forskrift av 12. desember 1980 fra Handelsdepartementet.

For boligbyggelag gir forskriften særskilte spesifikasjonskrav for resultatre
skap, balanse og årsberetning.

For borettslag, som er unntatt fra regnskapsloven "Regnskapsplikt" i kapittel 3
om årsoppgjøret, inneholder forskriften et helt eget sett av regler for årsregns
I stedet for resultatregnskap skal borettslag utarbeide en driftoversikt, og i sted
balanse skal de utarbeide en oversikt over eiendeler og gjeld. Reglene i forsk
bryter på mange punkter med grunnleggende regnskapsprinsipper. Handela
Schwencke: Regnskapsloven (1994) betegner borettslagenes regnskaper s
mellomting mellom et tradisjonelt regnskap og en kontantstrømanalyse» (side
Forskjellen til regnskapslovens periodiseringsprinsipper kommer til uttrykk b
annet ved at anskaffelse og påkostning av anleggsmidler skal utgiftsføres d
salg av anleggsmidler skal inntektsføres i sin helhet, avskrivninger, nedskrivn
og oppskrivninger av driftsmidler skal ikke foretas, låneopptak skal inntektsføre
avdrag utgiftsføres. Det er videre gitt egne oppstillingsplaner tilpasset boligfor

Det har vært reist innvendinger både mot form og innhold på årsoppgjør
skriften for borettslag, jf Grini og Lilleholt: Borettslovene (1993) side 404:

«Avvikene fra vanlige regnskapsregler er nok ment å være en forenk
men det kan spørres om ikke den spesielle formen på årsoppgjøret kan
forståelsen vanskeligere for de mange andelseiere som er vant til å
regnskaper.»

Samme sted påpekes det som uheldig at lov om borettslag i § 63 slår fast at å
gjøret skal bestå av resultatregnskap, balanse og årsberetning, mens det fø
forskriftene at det for borettslagene skal utarbeides driftsoversikt og oversikt
eiendeler og gjeld.

Hjemmelen for forskriften er regnskapsloven § 22 som kan anvendes av 
syn til regnskapspliktiges skatte- og avgiftsplikt eller gjennomføringen av lov
stemte kontrolltiltak». Handeland og Schwencke: Regnskapsloven (1994) fork
hjemmelsbruken som mangel på alternativer.

Utvalget har lagt opp til at regnskapsplikten for boligbyggelag skal behold
regnskapsloven. Boligbyggelag er et spesialtilfelle av en økonomisk forening,
etter utvalgets forslag også skal ha regnskapsplikt, jf. nedenfor. De sær
bestemmelsene om årsoppgjør for boligbyggelag i Finansdepartementets fo
av 24. januar 1989 inneholder bare særskilte spesifikasjonskrav for resulta
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skap, balanse og årsberetning, som i prinsippet fanges opp av de generelle re
spesifikasjon som utvalget foreslår. Etter utvalgets lovutkast kan det likevel gis
skilte regler for boligbyggelag med hjemmel i § 10-1.

For borettslag er anvendelsen av årsregnskapsreglene i regnskapslove
usikker.

Utvalget har ikke tatt innholdet i årsoppgjørsforskriften for borettslag opp
full vurdering. Det er likevel grunn til å spørre om det innhold som disse fors
tene har fått i alle henseende er heldig. Utvalget er enig med påpekningen fra
og Lilleholt, som er sitert ovenfor, om at regnskapet ikke nødvendigvis er blitt
forståelig for borettshaverne ved den løsning som er valgt. Etter utvalgets s
dessuten et regnskap som er periodisert etter regnskapsprinsippet også mer r
for borettshaverne enn det likviditetsregnskap som forskriften anviser. For øv
det et praktisk problem med slike «frittstående» regler at det er uklart hvor lang
regnskapsskikk gjelder.

På den annen side er det behov for enkelte særregler. For eksempel vil or
avskrivninger på boligmassen kunne framstå som en noe indirekte måte å til
holde midler for vedlikehold. Avskrivninger kan derfor med fordel erstattes me
avsetning.

Etter utvalgets syn bør regnskapslovens ordinære regler for årsregns
gjelde for borettslagene i den utstrekning det ikke er fastsatt særregler. Boretts
kapittel 11 inneholder så vidt en kan se en tilstrekkelig henvisning til regnska
ven. Utvalget foreslår at hjemmel til å gi særregler for borettslagene flytte
borettsloven. Utvalget anbefaler dessuten at vedkommende departement (Ko
naldepartementet) reiser spørsmålet om en revisjon av gjeldende forskrift
berørte parter.

Lov 10. juli 1936 nr. 5 om boligsparelag ble opphevet i 1985. Alle boligspare
lagene var avviklet på tidspunktet for lovendringen, jf Grini og Lilleholt: Boretts
vene (1993) side 13. Boligsparelag kan derfor utgå av oppregningen.

Boligsameier etter eierseksjonsloven (lov 4. mars 1983 nr. 7 om eierseksjone
omfattes i dag ikke av regnskapslovens bestemmelser. Slike boligsameier om
to eller flere sameiere (seksjonseiere) på ett bruksnummer, der de enkelte sek
(boligenheter) er gitt eget grunnboksblad. Boligsameier etter eierseksjonslove
ha et styre når antallet seksjoner overstiger åtte, jfr. eierseksjonsloven § 23. Ei
sjonsloven § 29 fastsetter at:

«Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regn
pet skal revideres av revisor valgt av sameiermøtet.»

Hvor antallet seksjoner er lavt, behøver sameiet ikke ha noe styre, jf. foran. § 2
da åpenbart ingen adressat.

Noe avhengig av antallet seksjoner i et boligsameie etter eierseksjonslov
sameiet mange likhetspunkter med et borettslag. Fellesanliggender må vareta
styre, med den kompetanse dette har etter loven. Et flertall blant sameierne
visse tilfeller binde et mindretall. Fellesutgifter skal fordeles blant sameierne 
den såkalte sameierbrøk som etter loven § 5 blir fastsatt ved etableringen av s
etter eierseksjonsloven. Ved fordelingen av fellesutgifter får regnskapet åpe
betydning. Utvalget kan ikke se noen grunn til at sameier etter eierseksjonsl
gitt at seksjonene overstiger et visst antall, ikke skal ha regnskapsplikt etter s
regler som borettslag. Administrasjonen av et sameie etter eierseksjonsloven
praksis likhetstrekk med administrasjonen av et borettslag. Sameiernes beh
informasjon om økonomien (som de er direkte ansvarlige for) er like stor som
borettslag.
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Utvalget er orientert om at Kommunaldepartementet arbeider med en ny lo
eierseksjoner, hvor det ventelig blir foreslått en henvisning til regnskapsloven
nende den en har i borettsloven for større sameier. Utvalget foreslår samme s
for særregler som det en har foreslått for borettslag, og har ikke tatt med bolig
eier blant regnskapspliktige etter regnskapsloven.

Samvirkelag

Andelslag eller samvirkelag dekker en uensartet gruppe av selskaper med beg
ansvar (det er også mulig å anse samvirkelagene som økonomiske foreninge
skapsformen er definert i aksjeloven § 18-2 nr 2 som unntak fra aksjeselska
men, og er der betegnet som samvirkelag. Ifølge definisjonen er det karakteri
for samvirkelaget at laget skal fremme medlemmenes forbruks- eller yrkesme
interesser. For øvrig må laget for å falle utenfor aksjeloven oppfylle nærmere v
som er utviklet gjennom teori og praksis. Det finnes ingen alminnelig lov 
andelslag (samvirkelag).

Regnskapslovkomiteen foreslo i sitt lovutkast regnskapsplikt for samvirk
som fremmer medlemmenes nærings- eller forbruksinteresser. I lovproposis
ble denne erstattet med en henvisning til aksjelovens definisjon av samvirkela

Det er hensiktsmessig å vurdere samvirkelagets regnskapsplikt og andre 
ingers regnskapsplikt i sammenheng. Det vises til drøfting nedenfor.

Verdipapirfond

Verdipapirfond ble tilføyet oppregningen i regnskapsloven § 1 annet ledd ved
takelsen av lov 12 juni 1981 nr 52 om verdipapirfond (tidligere lov om aksjefo
jf. Ot.prp. nr. 68 (1980-81). Konsekvensene av denne tilføyelsen burde norm
vært at regnskapslovens vurderingsregler får anvendelse for verdipapirfond. 
skapslovens vurderingsregler er imidlertid irrelevante for fondene, på grunn a
materielle bestemmelser i lov om verdipapirfond. Etter § 4-5 skal det for verd
pirfondets regning «ikke kjøpes verdipapirer over eller selges verdipapirer til p
under markedsverdien», med mindre det foreligger særlige forhold. Etter § 6-1
forvaltningsselskapet «beregne og kunngjøre andelsverdien regelmessig mi
gang om uken og oftere dersom vedtektene bestemmer det. Ved beregning
fondets verdipapirportefølje skal markedsverdien legges til grunn.»

Forarbeidene til lov om verdipapirfond gir ikke svar på hvordan denne mo
ningen mellom regelverkene er tenkt håndtert. Praksis blant verdipapirfonden
vært å avlegge et rent verdiregnskap, som samsvarer med de materielle beste
sene i lov om verdipapirfond. En annen praksis ville da også ha gitt helt misvis
regnskap.

Konflikten mellom regelverkene bør imidlertid ikke videreføres. Utvalget s
ler spørsmål ved hensiktsmessigheten av de nevnte formuleringer i lov om ve
pirfond. Mønsteret fra selskapslovgivningen er at vurderingsreglene i regns
får anvendelse i reguleringen av utdelinger til eierne. I lov om verdipapirfond e
laget en annen arbeidsdeling. Denne problemstillingen hører imidlertid hjem
bredere vurdering av lov om verdipapirfond. Utvalget har valgt ikke å videre
regnskapsplikt for verdipapirfond i lovutkastet. Departementet bør vurdere h
deler av regnskapsloven som kan være relevant for verdipapirfond.
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Statsforetak

Statsforetak ble føyd til regnskapsloven § 1 ved lovendring i 1991, jf. Ot.prp. n
(1990-91). Statsforetak har ikke begrenset ansvar, etter som staten svarer o
fordringshavere som ikke har fått dekning ved avvikling, og omfattes heller ikk
direktivet. Videreføring av regnskapsplikten i ny regnskapslov synes uansett g
selvsagt.

Stiftelser

Stiftelser er regulert ved lov 23 mai 1980 nr 11 om stiftelser. Kjernen i stiftelse
grepet er at en formuesverdi blir stilt til disposisjon for et nærmere bestemt fo
Stiftelsen er en egen juridisk person som selv eier de midler den består av.

Med Ot.prp. nr. 9 (1994-95), jf. Innst. O. nr. 29 (1994-95), ble det vedtatt
regnskaps- og revisjonsregler for stiftelser. Etter § 10 første ledd har enhver st
regnskapsplikt etter regnskapsloven. Etter tredje ledd kan departementet gi «s
regler om årsoppgjøret (...) i private, ikke næringsdrivende stiftelser der for
ningskapitalen ikke overstiger kr. 500.000.»

Utvalget ser ikke noen grunn til å endre innholdet i eller plasseringen av d
bestemmelsen. Det er følgelig ikke behov for å nevne stiftelser i regnskapsl
opplisting av regnskapspliktige.

Foreninger mv.

Gjeldende rett innebærer at foreninger har regnskapsplikt for den næringsvirk
het som foreningen driver, enten foreningen har et økonomisk formål eller ikk
drøftingen av næringsbegrepet ovenfor. Det er en vanlig forståelse at arbeid
næringslivets foreninger ikke driver økonomisk virksomhet, selv om deres fo
er å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Av dette følger at slike fo
ger ikke har regnskapsplikt.

En slik forståelse understøttes av Regnskapslovkomiteen, som på side 62
drøfter regnskapsplikt for foreninger:

«Komiteen har diskutert spørsmålet om en alminnelig regnskapsplik
foreninger.

Det har i forbindelse hermed vært pekt på de betydelige formuer 
enkelte av de store, landsomfattende foreninger - bl.a. arbeidsgivern
arbeidstakernes interesseorganisasjoner - forvalter. Disse foreninger
muesdisposisjoner kan bli av et slikt omfang at de kan påvirke den øk
miske utvikling.

Når det gjelder selskaper som det knytter seg sterke almene inter
til, har lovgivningen i alminnelighet ikke bare påbudt føring av bøker og
arbeidelse av årsoppgjør, den har også påbudt offentliggjøring av reg
pene (...). Det knytter seg også sterke offentlige interesser til at de 
foreningers økonomiske disposisjoner og formuesstilling blir gjort tilgj
gelig i første rekke for det offentlige, men også for almennheten. På de
nen side er det hevdet at det er viktig for interesseorganisasjonene at
økonomiske styrke ikke blir avdekket.

(...)
Komiteen er kommet til at den ikke vil fremme forslag om en almin

lig regnskapsplikt for foreninger. Når det gjelder de store organisasjon
en enig i at en viktig forutsetning for lovfesting av en regnskapsplikt e
det samtidig blir påbud om offentliggjøring av regnskapene. (...)

Dersom det skulle innføres en lovbestemt regnskapsplikt for fore
ger, ville det også være nødvendig med en avgrensning, i det det nepp
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være riktig å pålegge de mange små foreninger regnskapsplikt. (...) E
grensning av regnskapsplikten etter foreningens størrelse ville (...) me
praktiske problemer.»

Foreninger dekker en stor og uensartet masse, både når det gjelder virksomh
mål og størrelse. Foreningenes virksomhet er i mange sammenhenger ikke lo
lert, og grensedragningen mellom hva som faller inn under foreningsbegrepe
være problematisk. Også ansvarsforholdene kan være problematisk å ident
På den annen side regnes foreninger som økonomiske aktører både i arbeids
skatterettslig og avgiftsrettslig sammenheng, noe som bør kunne tillegges vek
bindelse med drøftingen av regnskapsplikt. For øvrig er det ikke Regnskaps
valgets ambisjon å bidra til en klargjøring av foreningsbegrepet. Drøftingen av
som er en hensiktsmessig utforming av regnskapsplikten for foreninger baser
på den forståelse av foreningsbegrepet som er uttrykt i Woxholt: Forening
(1990).

Foreninger deles vanligvis i to grupper, de økonomiske og de ikke-økonom
foreninger, etter hvilken virksomhet som drives. Samvirkelaget og boligsamv
er eksempel på økonomiske foreninger. De økonomiske foreningene har lik
trekk både med næringsdrivende stiftelser og med selskaper etter selskaps
selv om sondringen mellom disse sjelden vil være problematisk. Stiftelsene h
felles trekk med foreninger at de er «selveiende». Det foreligger et selskap 
eller flere parter går sammen om å drive en virksomhet i fellesskap. Det kan d
være et tverrsnitt også mellom selskaper og økonomiske foreninger. Etter utv
syn bør det regnskapsrettslig være likebehandling mellom økonomiske foren
næringsdrivende stiftelser og ansvarlige selskaper.

For ikke-økonomiske foreninger er regnskapsplikt mer diskutabel. En 
gruppe av de ikke-økonomiske foreninger er ideelle organisasjoner innenfor i
humanitært arbeide, kulturarbeide mv. Utvalget er oppmerksom på at det inn
idrettsbevegelsen og humanitære organisasjoner foregår et prisverdig arbeid
å sette hensiktsmessige standarder for regnskapsføring i slike organisasjoner.
get mener at dette arbeidet bør fortsette. Samtidig mener en at de største fr
organisasjonene av allmenne hensyn og av hensyn til de ansatte bør avlegge 
nært regnskap etter regnskapsloven. På skjønnsmessig grunnlag foreslår en 
sen settes på sum eiendeler 20 mill. kroner eller antall ansatte 20 eller mer. F
ikke-økonomiske foreninger mener utvalget at det er urealistisk å tenke seg in
plikter etter regnskapsloven i det hele tatt. Dette forhindrer ikke at små ikke-øk
miske foreninger kan omfattes av bokføringsregler dersom de har skatte-
avgiftsplikt, jf. drøftingen i "Regnskapsplikt etter næringskriteriet" i avsnitt 3.3.
ovenfor.

Sondringen mellom økonomiske og ikke-økonomiske foreninger får betyd
i utvalgets forslag. Denne sondringen vil kunne være problematisk i noen til
og er sammenfallende med gjeldende skille som følger av næringsbegrepe
vises til drøftingen hos Woxholt: Foreningsrett side 35.

Etter som foreninger er ulovfestet, må eventuell regnskapsplikt for disse
felles i regnskapsloven. Utvalget legger opp til at økonomiske foreninger og 
virkelag tas med i regnskapslovens opplisting. En ikke-økonomisk forening 
være regnskapspliktig dersom den har eiendeler med verdi over 20 mill. krone
over 20 ansatte. Valget av ordlyden «eiendeler med verdi» i stedet for «ba
sum» skyldes at bestemmelsen kan rette seg mot foreninger som i dag ikke er
lagt noen form for regnskapsplikt. Øvrige ikke-økonomiske foreninger skal 
omfattes av regnskapsplikten.
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3.5 SÆRLIG OM REGNSKAPSPLIKT I OFFENTLIG SEKTOR OG FOR 
OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

3.5.1 Oversikt over gjeldende rett og praksis

Hvilke deler av den offentlig sektor og hvilke offentlige virksomheter som har re
skapsplikt og hvilket innhold denne regnskapsplikten har, er et omfattend
uoversiktlig spørsmål. Offentlige virksomheter, engasjementer og tiltak har en
erende organisatorisk tilknytning til staten. Et hovedskille går mellom virksomh
som er en del av statsforvaltningen, og de som er egne rettssubjekter. Statsf
ningen kan igjen deles opp i ordinære forvaltningsorganer og forvaltningsbed
Hvilke regnskapsregler som gjelder for kommuner og fylkeskommuner er et s
spørsmål.

Sentraladministrasjonen

For sentraladministrasjonen, dvs departementene med underliggende direkt
samt trygdeetaten, gjelder regnskapsregler gitt av Kongen eller Finansdepart
tet, med hjemmel i Bevilgningsreglementet, jf. stortingsvedtak av 19. novem
1959 med senere endringer. Regler om statsregnskapet og trygderegnskape
av reglementets § 13, hvoretter Finansdepartementet gir bestemmelser om s
kasjonskrav, kontoplan og retningslinjer. Det er videre gitt generelle regler
regnskapet i Reglement for økonomiforvaltningen i departementene, gitt ved
res. av 9. oktober 1970. De operative regnskapsregler finnes i et rundskr
Finansdepartementet. Også Riksrevisjonen har etter lov om statens revisjon
av 8. februar 1918 anledning til å gi forskrifter om den formelle innretning av re
skapene m.m.

Den betydeligste innholdsmessige forskjellen mellom statlige regnskape
regnskaper etter regnskapslovgivningen, er at de førstnevnte har periodise
samsvar med kontantprinsippet, jf. bevilgningsreglementet § 14. Paragrafen 
riktignok for fravik fra kontantprinsippet «når dette prinsipp gir et misvisende e
ufullstendig uttrykk for driftsresultatet.» I noen utstrekning praktiseres det un
fra kontantprinsippet i forvaltningsbedriftenes og statsbankenes regnskaper, j
enfor.

Forvaltningsbedriftene

Forvaltningsbedriftene må som nevnt anses som en del av staten; i utgangsp
er derfor disse underlagt statsregnskapets prinsipper. Anvendelse av statsre
pets prinsipper er imidlertid ikke konsekvent gjennomført. Et eksempel er No
Statsbaner, som delvis har lagt om til regnskapslovens prinsipper. I NSBs årsra
for 1994 heter det:

«Regnskapet presenteres særskilt for NSBs trafikkdel og NSBs kjøre
Trafikkdelen er underlagt krav til bedriftsøkonomisk lønnsomhet og r
portering. Styret har derfor vedtatt at trafikkdelens regnskap skal sette
i samsvar med regnskapsprinsippet. Kjørevegen ivaretar samfunnsø
miske hensyn og er således statens økonomiske ansvar. Kjørevegen r
terer etter kontantprinsippet. (...)»

Også Televerket la om til bruk av regnskapsprinsippet etter eget styrevedtak, j
beretning for 1992.

I enkelte tilfeller blir det gitt særlige regnskapsregler for forvaltning av mid
som egentlig hører under statskassen. Et eksempel her er Folketrygdfondet,
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ketrygdloven § 16-6 og 16-7. Fondet har et eget reglement om administrasj
forvaltning av midlene, fastsatt av Stortinget 15. februar 1990 (med senere e
ger). I reglementets § 6 heter det:

«Styret skal sørge for at det ved utgangen av hvert kalenderår blir utarb
årsberetning og for at det blir satt opp regnskap og balanse i samsva
grunnsetningene om ordentlig regnskapsføring og med forsiktig og god
retningsskikk. Årsregnskapet skal være underskrevet og ferdig til revis
senest innen utgangen av februar måned.»

Egne rettsubjekter

Når det gjelder statlig virksomhet som er skilt ut som egne rettsubjekter, er en
av disse underlagt alminnelig regnskapsplikt. Dette gjelder for det første de 
somheter som har en foretaksform som utløser regnskapsplikt etter regnskap
§ 1 andre ledd. Eksempler på dette er statsaksjeselskaper (dvs aksjeselskap h
ten eier alle aksjene, se aksjeloven § 18-3 til 18-5) og statsforetak (se lov 30 a
1991 nr 71 om statsforetak). Enkelte virksomheter organisert etter særlover e
underlagt regnskapslovens bestemmelser som en følge av bestemmelse om
særloven. Dette gjelder blant annet Statens nærings- og distriktsutviklingsfo
lov 3 juli 1992 nr 97 om Statens nærings- og distriktsutviklingsfond § 31. Post
ken skal føre sitt regnskap «etter de regler som er fastsatt for forretningsban
langt de passer«, jf lov 5 juni 1992 nr 51 § 9-1 andre ledd. Det er uklart om s
virksomhet som er skilt ut som egne rettssubjekter, kan bli regnskapspliktig
den begrunnelse at de «driver næringsvirksomhet». For øvrig er det adgan
regnskapsloven § 2 annet ledd ved forskrift eller enkeltvedtak å unnta næring
somhet som drives av stat eller kommune fra regnskapsloven.

De øvrig statsbankene som er skilt ut som egne rettssubjekter (statsbuds
kapittel 2400-2449), er i utgangspunktet pålagt å følge statsregnskapets per
ringsprinsipper. Finansdepartementet har imidlertid gitt visse unntak fra dette,
annet for regnskapsføring av renter. Statsbankenes regnskapsføring av tap p
har for øvrig vakt en del oppmerksomhet. Regnskapsføring av kun konstater
ikke beregnede) tap, gjør at statsbankene tilsynelatende har hatt lave tap i en p
hvor forretnings- og sparebanker har hatt høye utlånstap.

Norges Kommunalbank er verken aksjeselskap eller forretning- eller sp
bank, men kommunalbankloven av 15 juli 1949 nr 1 gir ikke anvisning på hva 
regnskapsprinsipp som gjelder for banken. I forskrifter gitt ved kgl. res. 20. ja
1967 med senere endringer fremgår det i § 13 at regnskapsåret følger kalend
at banken skal ha kvartalsrapportering til Finansdepartementet og at årsregn
skal offentliggjøres i Norsk Lysningsblad. Forklaringen om bruk av regnskaps
sipper i Kommunalbankens årsrapport viser imidlertid at banken anvender 
skapslovgivningens prinsipper, og til dels Kredittilsynets forskrifter for banker

Norges Bank fører regnskap etter prinsipper som synes å være identisk m
som ville vært fulgt dersom banken var et aksjeselskap. Verken regnskapslo
ningen eller lov 24 mai 1985 nr 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentra
loven) gir noe klart pålegg om dette, med mindre virksomheten må anses
næringsvirksomhet. I forarbeidene til sentralbankloven er det riktignok lagt op
at:

«Regnskapet bør gjenspeile de reelle forhold og gi best mulig informa
om bankens disposisjoner. Av hensyn til Stortingets og allmennhetens
lighet for å kunne vurdere bankens disposisjoner bør resultat- og bal
regnskapet føres mest mulig i samsvar med vanlig regnskapspraksi
NOU 1983:20 Lov om Norges Bank og pengevesenet s 386).»
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Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner og fylkeskommuner skal føre regnskaper etter forskrift fastsatt av K
munaldepartementet med hjemmel i lov 25 september 1992 nr 107 om komm
og fylkeskommuner § 46. Forskriften inneholder bestemmelser både om års
skapet og om oppbevaring av regnskapsmateriale, det sistnevnte med henvis
Kredittilsynets løsbladforskrifter.

I forskriftens § 1 heter det:

«Disse forskriftene (...) gjelder for kommunenes, fylkeskommunenes o
terkommunale / interfylkeskommunale sammenslutningers budsjette
regnskaper. Forskriftene gjelder ikke for bedrifter med eget særregn
herunder interkommunale/interfylkeskommunale bedrifter (...)»

Det framgår av § 2 at unntaket i siste setning i alle fall omfatter kommunale bed
som etter aksjeloven eller regnskapsloven er pålagt å føre regnskap i samsv
disse lovene. Forskriften opererer imidlertid med en mellomkategori, kalt sæ
drift, som er bedrift med eget særregnskap, herunder eget balanseregnskap
forskriften kan det gis særskilte forskrifter om budsjett og regnskap for særbe
tene. Hvordan gjeldende næringsbegrep oppfattes i virksomheter i kommune
ren - for eksempel kommunale kraftverk som ikke er organisert som aksjesels
- er ikke kjent for utvalget.

3.5.2 Utvalgets vurderinger
Utvalget tar det for gitt at sentraladministrasjonen ikke bør være underlagt 
skapslovens bestemmelser. Det er imidlertid grunn til å vurdere nærmere 
skapsplikten for statlige virksomheter som er skilt ut som egne rettssubjekter,
forvaltningsbedriftene.

Som det fremgår av drøftelsen ovenfor, kan det være uklart hvilke regns
regler som gjelder for deler av offentlig virksomhet. Denne uklarheten er i seg
uheldig, blant annet fordi den fører til at enkelte virksomheter på egen hånd
definere det nødvendige omfanget av regnskapsinformasjon. Et annet aspe
uklarheten er at ulike regnskapsprinsipper medfører redusert sammenlignb
også mellom virksomheter som kan og bør sammenlignes.

Det kan argumenteres for at statlig næringsvirksomhet skal være omfat
regnskapsplikt etter regnskapsloven, og at et regnskap etter statsregnskape
sipper er utilstrekkelig for å ivareta de ulike hensyn. Statsregnskapet er utfo
med sikte på å gi bevilgende myndighet, Stortinget, en informasjon som er rel
i forhold til det reglementet som gjelder for statlige bevilgninger. Men statsregn
pet gir en dårlig måling av den økonomiske aktivitet som foregår i forvaltning
driftene. Etter utvalgets syn bør beslutningstakerne også få informasjon om
økonomiske aktiviteten, særlig når det dreier seg om statlig virksomhet som s
konkurranse med privat næringsvirksomhet. For øvrig er en nødvendig betin
for at regnskapslovens system skal kunne følges, er at grensene for den økon
enheten er tilstrekkelig definert.

Utvalget ser det likevel ikke som en god løsning at alle offentlige virksomh
skal ha full regnskapsplikt etter regnskapsloven. Dette måtte enten gjøres v
oppregning, som vanskelig kan bli uttømmende, eller ved en definisjon som va
lig kan bli presis. En bedre løsning ville være at pålegg om å følge regnskapsl
bestemmelser om årsregnskapet gis på en systematisk måte, enten ved en
særlov eller ved forvaltningsvedtak. Utvalget ser det ikke som en heldig utvik
at det overlates til forvaltningsbedriftenes egne organer å ta stilling hvordan de
informeres eksternt om virksomheten.
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Utvalget tilrår overfor departementet at denne problematikken tas opp på
sipielt grunnlag overfor Stortinget.

3.6 DIFFERENSIERING

3.6.1 Forslaget i delutredningen

Regnskapslovutvalget fikk 2. juni 1992 i oppdrag å avgi en delutredning om r
skapspliktens omfang for små og mellomstore bedrifter. Utredningen «Differe
erte krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og revisjonsplikt» ble avgitt 16. dese
1992 og utgitt som NOU 1993:2. Utredningen var utarbeidet og ble avgitt a
arbeidsgruppe under utvalget. Utredningen ble sendt på høring 26. mars 
Høringsrunden viste at det var en god del uenighet om noen av forslagene til
rensieringsregler, bl.a. spørsmålet om definisjonen av små foretak. På bakgru
utvalgets forslag om revisjonspliktgrensen, ble det fremmet forslag i Ot.prp. n
(1993-94), jf. Innst. O. nr. 44 (1993-94). Departementet har ikke fremmet for
om lovendringer i regnskapslovgivningen i samsvar med utvalgets forslag.

Med Finansdepartementets brev av 21. oktober 1994 til utvalget er det ta
ling til de fleste av utvalgets forslag. Det heter i brevet bl.a.:

«Departementet har valgt å ikke legge fram en proposisjon om de ø
forslagene i denne delutredningen før utvalgets avsluttende utredning
ligger. (...) Departementet har på grunnlag av delutredningen og høri
vurdert en del av de forslag som utvalget har tatt opp i delutredningen
er redegjort for departementets syn i det følgende. En henstiller til utva
å vurdere å ta hensyn til dette i sitt utkast til ny regnskapslovgivning. P
punkter hvor departementet ikke har tatt stilling, bes utvalget vurdere s
forholdet på nytt, bl.a. med bakgrunn i høringsuttalelsene, som overse
vedlagt.

Departementet slutter seg til den struktur for differensiering av årso
gjørskravet som utvalget har lagt opp til. Hovedregelen for de regnsk
pliktige skal være å følge regnskapslovens ordinære regler for årsoppg
Det gis adgang for små foretak til å fravike hovedregelen. Regler om 
fravik kan gis i lov eller forskrift. Store foretak skal i tillegg til hovedreg
len følge særskilte krav, som dels kan gis i lov, dels ved utvikling av 
regnskapsskikk evt. regnskapsstandarder.

Departementet kan i store trekk slutte seg til de definisjoner av sm
store foretak som utvalget har lagt opp til. (...) Det er departementets s
aksjeselskap ikke bør omfattes av definisjonen av små foretak.

Årsoppgjøret for små foretak skal kunne avlegges etter skattelo
vurderingsregler, der hvor slike finnes. (...)»

Til forskjell fra det som var situasjonen ved utarbeidelse av NOU 1993:2, har
den foreliggende utredning tatt opp til vurdering hele problematikken om hvem
skal ha regnskapsplikt og hva plikten skal bestå i. På denne bakgrunn ser ut
det som ønskelig med en mer omfattende endring i det tidligere differensiering
slaget enn det som nødvendiggjøres av departementets brev. Det må bl.a
betraktning at gruppen små foretak påvirkes av forslagene til endring i regns
plikten. De personlige næringsdrivende, som nå foreslås unntatt fra årsregns
plikt, får uansett en endring i rammebetingelsene som er tilnærmet identisk
utvalgets tidligere forslag. Nær 60 pst. av de små foretakene etter de foreslått
nisjonene tilhører kategorien personlige næringsdrivende, jf. tallmaterialet i "Kon-
serndannelse" i kap. 6 i NOU 1993:2. Det må også tas i betraktning at aksjesels
etter departementets brev ikke skulle defineres som små foretak. Samlet sett
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at gruppen «små foretak» som foreslått i delutredningen, ville bli redusert me
pst. når både aksjeselskaper og personlige næringsdrivende holdes utenfor.

Utvalget har derfor kommet til at en ikke vil foreslå klassifisering og regler
små foretak som er identisk med forslagene i NOU 1993:2. Et naturlig utgangs
for denne utredningen er å vurdere på nytt de forenklingsmuligheter som fin
direktivene for små foretak. Disse er foreslått også å gjelde for aksjeselskape
er dessuten vurdert differensieringsmuligheter for bestemmelser som ikke h
utspring i direktivet.

For definisjonen av store foretak har en ikke foretatt endringer i forhold til 
slaget i NOU 1993:2. Foretak som overskrider ett eller flere av flg. kriterier skal
nes som store foretak: Driftsinntekter eller balansesum over 200 mill. kroner
mer enn 200 ansatte. Som store foretak skal også regnes foretak hvis aksjer, 
eller obligasjoner noteres på børs, og foretak som har særlig samfunnsøkon
eller markedsmessig betydning etter nærmere bestemmelser gitt av departem

I NOU 1993:2 var det lagt opp til at utvidede plikter for store foretak skulle u
kles i regnskapsstandarder. Det ble derfor i utredningen ikke foreslått presise f
som bare skulle gjelde store foretak. Ved den detaljeringsgrad i loven som følg
en tilpasning til direktivene, er det naturlig å la visse differensieringskrav som a
store foretak, komme til uttrykk i lovteksten. For øvrig har en videreført ideen
at særreglene for store foretak skal utvikles gjennom standarder og god regn
skikk.

3.6.2 Direktivenes differensieringssystem
Utgangspunktet etter både fjerde og syvende direktiv er at direktivene gjelde
alle aksjeselskaper (og enkelte andre) uten hensyn til hvor stort (målt i omse
balansesum, antall ansatte, aksjekapital eller lignende) selskapet er. Innenf
enkelte direktiv er det likevel adgang til å foreta en viss differensiering på best
områder. Medlemslandene er altså ikke forpliktet til å gjennomføre differen
ingen i nasjonal rett. De områdene hvor det er adgang til å foreta en differens
er:
– adgang til å tillate en forenklet oppstillingsplan både for resultatregnska

balanse
– adgang til å unnlate å kreve enkelte noteopplysninger
– adgang til å gjøre unntak fra kravet til årsberetning
– adgang til å gjøre modifikasjoner i plikten til å offentliggjøre regnskapene
– adgang til å gjøre unntak fra morselskapers plikt til å utarbeide konsern

skap

Medlemslandenes adgang til å foreta slik differensiering er knyttet til selskap
størrelse målt etter balansesum, nettoomsetning og gjennomsnittlig antall ar
takere i regnskapsåret. Alle differensieringsreglene forutsetter at selskapen
overskrider to av de tre grensene som er fastsatt for disse variablene. Grens
imidlertid ulike for de forskjellig områdene. Når det gjelder adgangen til å tillate
forenklet oppstillingsplan for balansen, adgangen til å unnlate å kreve enkelte
opplysninger, adgangen til å gjøre unntak fra kravet til årsberetning og adgang
å gjøre visse modifikasjoner i plikten til å offentliggjøre regnskapene, er ta
henholdsvis balansesum 2,5 mill. ECU, nettoomsetning 5 mill. ECU og gjenn
snittlig antall ansatte 50. Adgangen til å tillate en forenklet oppstillingsplan
resultatregnskapet, adgangen til å gjøre andre modifikasjoner i plikten til å of
liggjøre regnskapene og adgangen til å gjøre unntak fra morselskapers plik
utarbeide konsernregnskap er knyttet til (enda) høyere grenser: balansesum 1
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ECU, nettoomsetning 20 mill. ECU og gjennomsnittlig antall ansatte 250. 
omregningen til nasjonal valuta skal man bruke den verdi ECU hadde 21 mars
dvs 8,37 kroner. En ECU er i dag omlag 8,30 kroner. Ved omregning til nas
valuta kan beløpene i ECU økes med inntil 10 pst., jf. fjerde direktiv artikkel 12
2.

Fjerde direktiv artikkel 12 nr. 1 fastsetter at et selskap som i et regnskap
omfattet av de forenklede reglene, ikke endrer sin rettsstilling dersom man i 
regnskapsår overskrider to av de tre nevnte grensene. Det er først når man ov
der grensene for to av de tre nevnte grensene i to regnskapsår som følger p
andre, at man ikke lenger har anledning til å bruke de forenklede reglene. T
rende gjelder for selskaper som går motsatt vei: man kan ikke anvende de 
klede reglene før man i to regnskapsår som følger på hverandre ikke har overs
to av de tre nevnte grensene. Siden medlemslandene helt kan unnlate å gjenn
slike differensieringsmuligheter, må det være adgang til å fastsette strengere
gangsregler sett fra selskapene side, men ikke lempeligere.

Forenklingsregler kan gis på flg. områder:

Forenklet oppstilling av balansen

Direktivets to balansealternativer er begge inndelt i tre nivåer: bokstaver, rom
og arabertall. Bokstavnivået fastsetter de grunnleggende skillene, blant anne
lom anleggsmidler og omløpsmidler, og mellom egenkapital og gjeld. Romerta
vået spesifiserer på nivået under bokstavnivået. For eksempel er omløpsmidl
inn i varelager, fordringer, finansinvesteringer og bankinnskudd/kontanter. På
bertallnivået foretas ytterligere en spesifikasjon. Varelager under omløpsmid
delt inn i råvarer/forbruksvarer, arbeid under utføring, ferdig tilvirkede varer og
skuddsbetalinger. Differensieringen i direktivet går ut på at man kan utelate ar
tallsnivået, jf. artikkel 11.

Forenklet oppstilling av resultatregnskapet

Direktivet tillater fire forskjellige oppstillinger av resultatregnskapet. Som 
fremgår av "Oppstillingsplaner" i avsnitt 7.2., mener utvalget at det bare er opps
lingsplanen i artikkel 23 som skal være tillatt. Denne oppstillingsplanen best
21 poster. Tre av postene fastsetter krav til ytterligere spesifikasjoner. Differen
ingen i direktivet går ut på at postene 1 til 5 kan slås sammen til én post og ben
«bruttoresultat», jf. fjerde direktiv artikkel 27. Dette innebærer at man ikke får 
sifisert følgende poster: 1) Salgsinntekter, 2) Endringer i beholdningen av ferd
virkede varer og varer under tilvirkning, 3) Arbeid utført for egen regning som
balanseført, 4) Andre inntekter, og 5) Varer og tjenester (med tre undergrupp

Forenklede noteopplysninger

Direktivets krav til noteopplysninger er delvis samlet i artikkel 43, og dels regu
i tilknytning til oppstillingsplanene og vurderingsreglene. Differensieringsregl
omfatter noteopplysninger både i den første og den andre gruppen, jf. artikk
Dette innebærer at man kan unnlate å kreve at foretakene skal gi opplysninge
– konvertible lån og visse finansielle instrumenter (artikkel 43 nr. 1 (5)),
– spesifisert under hver post den del av gjelden som forfaller etter mer enn f

eller er pantesikret (artikkel 43 nr. 1 (6)), 
– det samlede beløp for forpliktelser som ikke er ført opp i balansen, foruts

disse er av betydning (artikkel 43 nr. 1 (7)) 
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– nettomsetningen fordelt på virksomhetstyper og geografiske områder (art
43 nr. 1 (8)),

– gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret (artikkel 43 nr. 1 (9)),
– skattemotiverte verdsettelser (artikkel 43 nr. 1 (10)),
– differansen mellom betalbar og utsatt skatt (artikkel 43 nr. 1 (11)),
– ytelser til ledende personer (artikkel 43 nr. 1 (12))
– forskjellige bevegelser for postene under anleggsmidler (artikkel 15 nr. 3 

stav a)
– betydelige tidsavgrensete inntekter/kostnader (artikkel 18 og 21) 
– ekstraordinære inntekter eller kostnader (artikkel 29 nr. 2)
– avsetninger av betydning (artikkel 42 annet ledd)

Unntak fra kravet om årsberetning

De foretakene som er omfattet av forenklete regler, kan fritas helt fra kravet 
utarbeide årsberetning, jf. artikkel 46 nr. 3. Opplysninger om erverv og behold
ger av egne aksjer, som etter direktivets system i utgangspunktet skal gis i års
ningen, må da gis i notene.

Modifikasjoner i plikten til å offentliggjøre regnskapene

Fjerde direktiv artikkel 47 nr. 1 fastsetter at årsregnskapet, årsberetningen og
sjonsberetningen skal offentliggjøres etter nærmere fastsatte regler. Etter nr. 2
3 kan selskapene gis adgang til å foreta en begrenset offentliggjøring. For ar
11-selskaper er det (selvsagt) tilstrekkelig å offentliggjøre den forenklede bala
og de forenklede noteopplysningene de allerede har utarbeidet. Dessuten ka
selskaper helt unnlate å offentliggjøre resultatregnskapet, årsberetningen og
sjonsberetningen. For artikkel 27-selskaper er det tilstrekkelig å offentliggjø
særskilt sammendrag av balansen og de noteopplysningene som er nevnt i a
44. Resultatregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen må derimot 
liggjøres i sin helhet.

Unntak fra kravet om konsernregnskap

Adgangen til å gjøre unntak fra plikten til å utarbeide konsernregnskap er knyt
summene av de relevante tallene i morselskapets og datterselskapenes sist 
årsregnskaper på det tidspunktet morselskapets balanse avsluttes, jf. syvend
tiv artikkel 6 nr. 1. Fyller konsernet disse vilkårene, kan man i utgangspunkte
unnlate å utarbeide konsernregnskap, med mindre ett av selskapene i konse
børsnotert, jf. syvende direktiv artikkel 6 nr. 4.

Det gjelder en særlig regel om beregningen av tallene fra balansen ved un
fra plikten til å utarbeide konsernregnskap: etter artikkel 6 nr. 2 har medlem
dene et valg med hensyn til om det er tallene fra selskapsregnskapene som er
rende, eller om det skal foretas en eliminering av mellomværender og innte
kostnader mellom selskapene i konsernet. Dersom en slik eliminering ikke f
sted, kan medlemslandene øke tallene for balansesummen og nettoomset
med (inntil) 20 pst.

Artikkel 6 nr. 5 fastsetter en særlig overgangsregel: frem til 1 januar 2000
medlemslandene innenfor visse rammer fastsette numeriske grenser som er 
enn de som følger av direktivet (artikkel 12 inkludert). Balansesummen og nett
setningen kan multipliseres med inntil 2,5, mens antall gjennomsnittlig ansatt
være opp til 500.



NOU 1995:30
Kapittel 3 Ny regnskapslov 163

vets
 hvor
. For
 kan

g i sin
v for-
sjon
tivets

aper
orske
n, et
roner
um på

 sel-
or seg
t gir
 børs-
begge

efini-
m det

t den
finere
 å ha
elte
ldig.
gsre-
te gren-

r endt
algs-
 regn-

 prin-
tivets

heter,
hetene,
t annet
t over
 har
n, og
pplys-
en er

ak.
tivets
e unn-
oen
heng
jonen
 der-
3.6.3 Utvalgets vurderinger og forslag
Adgangen til å gjøre unntak eller modifikasjoner for små foretak fra direkti
alminnelige regler omfatter ikke vurderingsreglene. Derfor er det begrenset
mye forenkling som kan oppnås ved å benytte direktivenes forenklingssystem
øvrig omfatter forenklingsreglene så forskjelligartede forhold at man vanskelig
ta stilling til dem som en enhet, dvs at den enkelte regel må vurderes for se
saklige sammenheng. Løsningen kan derfor bli at man gjennomfører enkelte a
enklingsmulighetene, men ikke alle. Slike mellomløsninger er også mulig i rela
til den enkelte bestemmelse, dvs at man i utgangspunktet gjennomfører direk
minimumsløsning, men supplerer denne med enkelte andre krav.

Et særtrekk ved direktivets forenklingssystem er at grensen for hvilke selsk
som skal kunne nytte de forenklede reglene er trukket forholdsvis høyt. Etter n
forhold vil, selv om man legger de laveste grensene (dvs artikkel 11) til grun
stort antall foretak være omfattet av reglene. En grov omregning til norske k
viser at et selskap med gjennomsnittlig antall ansatte 50, må ha en balanses
over 20 millioner kroner og en nettoomsetning på over 40 millioner kroner før
skapet ikke skal ha adgang til å benytte de forenklede reglene. Dette er i og f
ikke noe argument mot å gjennomføre direktivets muligheter fullt ut, men de
dårlig sammenheng i regelverket dersom et selskap kan velge mellom å være
notert og å benytte de forenklete reglene (selskapet kan selvsagt ikke gjøre 
deler på en gang).

Et annet særtrekk ved direktivets forenklingssystem er at det ikke er én d
sjon av små og mellomstore selskaper som gjelde i alle sammenhenger: so
fremgår ovenfor opererer direktivet må to definisjoner. Dette har blant anne
lovtekniske ulempen at man ikke innledningsvis i én bestemmelse kan de
hvilke selskaper som kan benytte de forenklede reglene. Alternativet vil være
to definisjoner innledningsvis eller regulere spørsmålet i tilknytning til den enk
bestemmelse. Etter utvalgets syn vil en slik lovgivningsteknikk være svært uhe
For forenklingsreglene bør det gjelde én grense. For at direktivenes forenklin
gler skal kunne benyttes, må denne grensen ikke settes høyere enn de laves
sene i direktivet, dvs artikkel 11.

Utvalget mener at selv disse grensene er høye etter norske forhold. En ha
opp med et forslag til en definisjonsgrense for små foretak på 20 mill. kroner i s
inntekter, 20 mill. kroner i balansesum og 20 ansatte. Som små foretak regnes
skapspliktig som etter to siste årsregnskap oppfyller to av disse tre kriterier.

Når det gjelder de konkrete forenklingsmulighetene, er det altså utvalgets
sipielle syn at man ikke uten videre bør nøye seg med å gjennomføre direk
minimumsløsninger. Men det er også klart at eksistensen av forenklingsmulig
og i særdeleshet det at andre EØS-stater stort sett har benyttet seg av mulig
i seg selv kan være et argument for å foreslå forenklede regler. Dette har blan
sammenheng med hensynet til norske selskapers konkurransesituasjon. U
dette bør valget bero på alminnelige kost/nytte-betraktninger: hvilken nytte
regnskapsbrukerne (i vid forstand) av en bestemt opplysning eller spesifikasjo
hvor store er kostnadene for den regnskapspliktige ved å fremskaffe denne o
ningen eller spesifikasjonen. Dersom kostnaden ved å fremskaffe opplysning
liten, synes det unødvendig å komplisere lovteksten ved å innarbeide et unnt

Et annet generelt poeng ved vurderingen av om man skal benytte direk
forenklingsmuligheter, er at mange av de bestemmelsene det er mulig å gjør
tak fra, ofte gjelder spesielle forhold som små foretak normalt ikke vil ha n
befatning med. Motsatt vil det altså i alminnelighet være en direkte sammen
mellom foretakets størrelse, og kompleksiteten og omfanget av den informas
som skal gis. Selv om reglene formelt gjelder for alle regnskapspliktige, vil det
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for i praksis bare være de store foretakene som må forholde seg til alle reglen
et lite foretak vil derfor omfanget av opplysninger og spesifikasjoner ikke væ
tyngende som det ved første øyekast kan se ut.

Et eksempel vil vise hvordan utvalget har tenkt: etter artikkel 44 er det 
nevnt adgang til å unnlate å kreve noteopplysning om konvertible lån og visse 
sielle instrumenter (se artikkel 43 nr. 1 post 5). Denne forenklingsadgangen bø
benyttes. For det første vil små foretak som regel ikke benytte slike instrume
Dersom slike foretak mot formodning likevel for eksempel har utstedt tegni
rettsaksjer, vil de opplysningene som skal gis i notene (dvs antallet og hvilke r
heter som er knyttet til dem) være spørsmål som generalforsamlingen uttryk
har tatt stilling til, jf. Ot prp nr. 36 (1993-94) om lov om aksjeselskaper, utkas
12-11. Følgelig vil det ikke være byrdefullt for foretaket å gi opplysninger om s
forhold.

Differensieringsaspektet kommer også inn ved regler som eliminerer en 
frihet i direktivet og ved regler som ikke har utgangspunkt i en direktivbest
melse. Eksempel på det første er gitt i utvalgets forslag om særlige vurderings
for små foretak, jf. "Forenklete vurderingsregler for små foretak" i avsnitt 4.6.. Ved
direktivimplementering som innebærer eliminering av valgfrihet, har utvalget 
dert om det likevel kan være hensiktsmessig å beholde valgfriheten for de små
takene. Ved regnskapsregler som ikke har utgangspunkt i direktivet, står n
myndigheter selvsagt fritt til å differensiere. Dette gjelder f.eks. kontantstrøm
stillingen, som utvalget foreslår ikke skal være obligatorisk for små selskape
"Kontantstrømoppstilling" i avsnitt 7.4.. For øvrig viser utvalget til de konkrete st
der i utredningen hvor forenklingsmuligheter kommer inn.

3.7 PLIKT TIL Å UTARBEIDE KONSERNREGNSKAP

3.7.1 Innledning

Når et selskap har kontroll over et annet selskap, utgjør de til sammen et kon
et konsern vil selskapsregnskapet for det kontrollerende selskapet (morsels
ikke gi et fullstendig bilde av virksomheten. Konsernregnskapet skal vise res
og stilling for de selskaper som drives under morselskapets kontroll, som om
utgjør en enhet.

Konsern er definert i aksjeloven § 1-2 (og ny § 1-3). Aksjelovens konsern
nisjon gjelder bare konserner med aksjeselskap som morselskap. Morselska
konsern plikter i utgangspunktet å utarbeide et konsernregnskap. Aksjeloven
13 sjette ledd annet punktum nyanserer denne plikten, slik at det ikke nødven
utarbeides konsernregnskap for alle konsern. Regnskapsloven har ikke ege
serndefinisjon. Regnskapslovens konsernregnskapsplikt gjelder bare morse
etter selskapsloven, jf. ordlyden i regnskapsloven § 21 B. Etter gjeldende lo
ning er det formodentlig ikke plikt til å utarbeide konsernregnskap i et konsern
har f.eks. en stiftelse eller et statsforetak som morselskap.

Etter syvende direktiv artikkel 4 skal konsernregnskap utarbeides når mo
skap eller datterselskap er selskap med begrenset ansvar. Denne presiseri
uinteressant i forbindelse med implementeringen i Norge. Som fastslått i kap
om grunnleggende regnskapsprinsipper, skal årsregnskapet for morselskap
sern bestå av selskapsregnskap og konsernregnskap. Dermed vil enhver reg
pliktig enhet som er morselskap i et konsern ha konsernregnskapsplikt.

Syvende direktiv er tilsynelatende begrenset til å klargjøre konsernregns
plikten. Direktivet definerer egentlig ikke konsern. På tross av dette foreslår A
lovgruppen at syvende direktivs konserndefinisjon «gjennomføres som aksjelo
legaldefinisjon av begrepet» (NOU 1992:29, s. 66). Justisdepartementet har 
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seg til gruppens syn (Ot.prp. nr. 36, s. 162-163), men har av andre grunner l
ikke fulgt opp Aksjelovgruppens forslag. Også Regnskapslovutvalget synes 
er fornuftig å lage en legaldefinisjon på basis av syvende direktiv. Det må imidl
gjøres en særlig fortolkning for å komme frem til direktivets implisitte konsern
grep.

Det er nærliggende å forstå direktivets artikler 1 og 2 som en implisitt kons
definisjon. I så fall er innholdet i de etterfølgende artikler at ikke alle konse
behøver å ha konsernregnskapsplikt. Det åpnes f.eks. adgang til å unnta und
serner og små konserner. Konsernregnskapsplikten kan også gå ut over kons
finisjonen, f.eks. til såkalte horisontale konserner. Direktivet gir også mulighe
at ikke hele konsernet må medtas i konsernregnskapet. I dette avsnittet tas d
ling til slike spørsmål.

Som forklart i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 brukes uttryk-
ket «konsernregnskap» i utredningen og i utkastet til lovtekst, og ikke «konsoli
regnskaper» som i den norske direktivteksten, eller «konsernoppgjør» som i 
loven. Med konsoliderte selskaper menes selskaper som er med i konsernre
pet. Fra ett selskaps synspunkt er alle de konsoliderte selskapene under de
troll.

Et mindretall har avvikende standpunkt til en del av de etterfølgende spør
Det vises til merknader i kapittel 11.3.7.2. Konsernbegrepet. EU-direktivet.
implisitte konsernbegrepet i syvende direktiv følger av artikkel 1, som besk
ulike former for kontroll. Artikkel 2 om stemmerettigheter presiserer innhold
artikkel 1. Artikkel 2 er dessuten referanse for en rekke andre direktivbestemm

Ved utarbeidelsen av syvende direktiv var det to oppfatninger om konse
grepet. Den anglosaksiske fagtradisjonen la vekt på juridisk kontroll. Konser
grepet i de kontinentale landene var knyttet til faktisk kontroll. Direktivet har 
menter fra begge skoler. Juridisk kontroll er for det meste ufravikelige konser
terier. Det er valgfritt for medlemslandene å medta faktisk kontroll som konser
terium.

Artikkel 1 nr. 1 beskriver juridisk kontroll. Det skal alltid forstås som et kons
når et selskap (morselskapet) har
– stemmerettsflertall på et annet selskaps generalforsamling (bokstav a)
– rett til å oppnevne eller avsette et flertall av medlemmene i et annet sel

ledende organer, f.eks. ved styreflertall (bokstav b)
– bestemmende innflytelse over et annet selskap på grunnlag av avtale me

skapet eller selskapets vedtekter (bokstav c)
– stemmerettsflertall i annet selskap på grunnlag av avtale med andre aksjo

(bokstav d bb).

Kriteriene i bokstav b og bokstav d bb har en tilleggsforutsetning om aksjeeie
teriet i bokstav c er bare obligatorisk når morselskapet eier aksjer i dattersels
Medlemslandene kan imidlertid bestemme at dette kriteriet skal gjelde også
slikt aksjeeie.

Konsernbegrepet kan innbefatte det forhold at et selskap har utnevnt fler
av medlemmene i et annet selskaps administrasjons-, ledelses- eller kontrol
de to siste regnskapsår (bokstav d aa). Dette kalles «praktisk majoritet».

Etter artikkel 1 nr. 2 kan konsern også kjennetegnes ved faktisk kontroll. 
tisk kontroll betyr at det utøves bestemmende innflytelse uten at det er juridisk
troll. Kriteriet har bare anvendelse når eierselskapet har en «kapitalinteresse»
ticipating interest) etter artikkel 17 i fjerde direktiv. Med «kapitalinteresse» me
«rettigheter til kapital i andre foretak». Det er altså ikke noe vilkår om eierand
For øvrig inneholder artikkel 17 inneholder en bestemmelse om at en eierande
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overstiger en fastsatt prosentandel skal anses som kapitalinteresse. Prosent
kan ikke settes høyere enn 20 pst. Se ellers kommentarene til artikkel 17 i "Egenka-
pitalmetoden for vurdering av investering i tilknyttet selskap og datterselskai
avsnitt 4.5.3. om egenkapitalmetoden.

Artikkel 2 presiserer hvordan stemmerettigheter skal forstås i direktivet. E
nr. 1 skal rettigheter som morselskapet indirekte har gjennom datterselskap m
nes. Dessuten skal medregnes rettigheter som andre har i sitt navn på ve
morselskapet, mao. en «nominee». Dette følger av formuleringen «person ac
his own name but on behalf of the parent company», som har fått en litt misvis
norsk ordlyd. I nr. 2 er det en tilsvarende språklig nyanse. Rettigheter knytt
aksjer som morselskapet forvalter på vegne av andre eller holder som pant o
holdes utenom, når andre utøver disse rettighetene. Ved beregningen av stem
del skal etter nr. 3 datterselskapets beholdning av egne aksjer holdes utenom

Blant konsernkriteriene i direktivets artikkel 1 er det kun kriteriene faktisk k
troll og praktisk majoritet som er valgfrie for medlemslandene. Både Danmar
Storbritannia har innført konsernregnskapsplikt ved faktisk kontroll. Storbrita
har medtatt begge de alternative kriteriene i artikkel 1 nr. 2, mens Danmark ba
medtatt kriteriet i artikkel 1 nr. 2 bokstav b. Hverken Danmark eller Storbritan
har innført bestemmelsen om praktisk majoritet.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

I norsk lovgivning kjennetegnes konsernforhold ved at et aksjeselskap (mors
apet) eier så mange aksjer i et annet selskap (datterselskapet) at disse aksjen
senterer flertallet av stemmerettighetene i det annet selskap, jf. aksjeloven § 1
ste ledd. Dersom morselskapet sammen med ett eller flere datterselskap 
mange aksjer i det aktuelle selskapet at de til sammen har flertallet av stemm
tighetene, anses også dette selskapet som et datterselskap av morselskape
selskap som eier av aksjer eller på grunn av avtale bestemmende innflytelse 
annet selskap og en betydelig andel av sistnevnte selskaps driftsresultat, er de
selskapet å anse som et morselskap, jf. aksjeloven § 1-2 annet ledd. Det er alt
et ubetinget krav at morselskapet er aksjeeier i datterselskapet.

Norsk lovgivning har ingen særskilte regler om hvilke eierinteresser som
medregnes ved vurderingen av konsernforhold, med unntak av presiseringe
indirekte aksjeeie. Etter aksjeloven § 9-3 fjerde ledd kan stemmerett ikke utøv
aksjer som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. Vanligvis blir aksjer
forvaltes for andre, ikke medtatt ved vurdering av konsernforhold.

Prinsipiell drøftelse

Direktivets ufravikelige konsernkriterier i artikkel 1 nr. 1 er ukontroversielle. V
stemmerettsflertall på generalforsamlingen vil det normalt være kontroll, også
tilfeller hvor morselskapet ikke eier majoriteten av aksjene. Bestemmende in
telse på grunnlag av vedtekter eller avtale med datterselskapet innebærer og
troll. Det er ingen grunn til å stille vilkår om aksjeeie i slike tilfelle, jf. valgmuli
heten i bokstav c. Dette er i samsvar med gjeldende aksjelov og dansk og britis
givning.

Stemmerettsflertall ved avtale med andre aksjeeiere eller selskapsdeltake
også kontroll. Direktivet definerer ikke stemmerettsavtale. Både skriftlige og m
lige avtaler kan omfattes av artikkelen. Medlemslandene har frihet til å fastset
leggskrav, som f.eks. at avtalen skal være skriftlig. Storbritannia har gjort det
Company Act 1985, sch. 10A(4)(2). Det kan av hensyn til dokumentasjon og b
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førsel være ønskelig med skriftlige avtaler. På den annen side vil dette gi om
sesmuligheter. Utvalget anser det ikke hensiktsmessig å kreve at avtaler må
skriftlige.

Bestemmelsen i aksjeloven § 1-2 annet ledd krever «betydelig andel i e
skaps driftsresultat» for at bestemmende innflytelse gjennom avtale skal kun
et konsernforhold. En slik resultatandel kan også oppnås uten aksjeeie, for eks
ved inngåtte avtaler om kjøp eller salg av produkter mellom selskapene. Tilsva
bestemmelse finnes ikke i direktivet. Kravet til betydelig andel av driftsresult
stammer fra det nordiske regnskapslovsamarbeidet. Danmark har ikke vide
dette tilleggskravet i den reviderte utgaven av årsregnskabsloven. Tilleggskra
lite operasjonelt og bør ikke opprettholdes, jf. også NOU 1992:29 s. 66.

Konsernkriteriet faktisk kontroll supplerer kriteriet juridisk kontroll. Faktis
kontroll er knyttet til fjerde direktivs begrep «kapitalinteresse», som forutsett
gjelde i alle fall ved eierandeler over 20 pst. Et selskap som eies med minst 2
av et annet selskap, er presumptivt enten tilknyttet selskap eller datterselsk
dette. Dersom eierselskapet har bestemmende innflytelse, er det eide selsk
datterselskap. Tilknyttet selskap er nærmere beskrevet i "Egenkapitalmetoden for
vurdering av investering i tilknyttet selskap og datterselskap" i avsnitt 4.5.3. om
egenkapitalmetoden.

Faktisk kontroll må forutsettes å dekke en situasjon hvor bestemmende in
telse er resultat av gjensidig aksjeeie. Et eksempel på en slik situasjon er når
skap eier 41 pst. av aksjene i to selskap, som gjensidig eier 20 pst. av hver
aksjer. Utenforstående eier flg. bare 39 pst. av hver av de to sistnevnte selsk
Konstruksjonen gir stemmeflertall for det førstnevnte selskapet, selv om det m
matisk ikke har stemmeflertall. Utvalget har vurdert muligheten for å konkreti
dette forholdet i lovteksten ved en regel om å hensynta gjensidig aksjeeie m
knyttet selskap ved beregning av stemmeflertall. Det er imidlertid vanskelig å
mulere en slik bestemmelse på en treffende måte, og utvalget har valgt å bas
på at lovbestemmelsen om faktisk kontroll er tilstrekkelig for å fange opp dette
holdet.

Etter IAS 27 følger konsernregnskapsplikten av juridisk kontroll. Morselska
har kontroll når det eier mer enn halvparten av de stemmeberettigede aksjer
terselskapet, samt når morselskapet har anledning til å avgi stemmeflerta
møter i styre eller tilsvarende ledelsesorganer. Aksjer eiet av et datterselska
medregnes sammen med aksjer eiet direkte av morselskapet. Kontroll kan de
følge av avtale med andre investorer som gir styring over mer enn halvpart
stemmene. Det er også kontroll når datterselskapets vedtekter eller avtale m
skapet gir rett til å styre finansielle og driftsmessige forhold. Slik kontroll er i
betinget av aksjeeie.

I USA er konsernregnskapsplikt knyttet til juridisk kontroll i form av eierinte
esse som gir stemmeflertall. FASB har igangsatt et større prosjekt hvor kon
regnskapsplikt blir vurdert på et bredere grunnlag.

Direktivets kriterium i artikkel 1 nr. 1 bokstav d aa om praktisk majoritet vil t
lig falle sammen med kriteriet faktisk kontroll. Utvalget anser at det ikke er be
for å ta med praktisk majoritet blant konsernkriteriene. IAS 27 har ingen bes
melser om konsernregnskapsplikt ved praktisk majoritet. Derimot er det slik 
dersom morselskapet kan oppnevne eller avsette flertallet av medlemmene i 
selskapets styre eller tilsvarende organ.
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Utvalgets konklusjon om konsernbegrepet

Utvalget foreslår en definisjonsbestemmelse om konsern basert på kjenneteg
morselskap. Et selskap skal være morselskap hvis det har bestemmende inn
over et annet selskap. Dette dekker innholdet i artikkel 1 nr. 1 bokstav c og d b
er forenlig med innholdet i artikkel 1 nr. 2. Et selskap vil alltid være morselskap
det har stemmeflertall eller hvis det har rett til å velge eller avsette et flertall av 
lemmene i styrende organer. Dette er samme innhold som artikkel 1 nr. 1 bok
og b. Bestemmelsen om konsernbegrepet er i kombinasjon med bestemmels
årsregnskapsplikten en implementering av artikkel 1.

Ved beregning av stemmerettigheter skal indirekte aksjeeie og rettighete
andre har på vegne av selskapet regnes med. Dette er en implementering av 
2. Det er overflødig å ta med en bestemmelse om at egne aksjer mv. ikke s
med ved beregning av stemmeandeler, etter som det etter aksjeloven ikke e
merett for slike aksjer. Ved beregning av eierandeler skal det tas hensyn til gje
aksjeeie med tilknyttet selskap.

3.7.2 Konsernregnskapsplikten
Ved siden av å være en operasjonell definisjon for konsern, inneholder artik
hovedregelen om konsernregnskapsplikten: «Medlemsstatene skal pålegge 
foretak som hører inn under nasjonal lovgivning, å sette opp et konsolidert reg
og en konsolidert årsberetning dersom dette foretaket (hovedforetaket): 
Aksjeloven har samme utgangspunkt, ved at det er konsernoppgjørsplikt der
1-2 er oppfylt.

Konsernregnskapsplikten etter direktivet behøver ikke være fullt ut samme
lende med konsernbegrepet. I artiklene 5 til 11 gis det adgang til å unnta kon
fra konsernregnskapsplikt. I artikkel 12 gis det adgang til å pålegge såkalte ho
tale konsern å utarbeide konsernregnskap. I aksjeloven er det kun en bestem
om adgang til å gi dispensasjon fra konsernoppgjørsplikten for underkonsern

Blant direktivets bestemmelser om unntak fra konsernregnskapsplikten 
obligatorisk for medlemslandene: heleid (eller nesten heleid) underkonsern
unntas fra konsernregnskapsplikten når det inngår i konsernregnskapet til et
religgende selskap som er hjemmehørende innenfor EU (artikkel 7). For å
fremstillingen har en i det følgende valgt å kalle et slikt eierselskap til et under
sern for konsernspiss. Denne konsernspissen må ikke forveksles med morse
underkonsern, som i fremstillingen kalles underkonsernspiss.

De øvrige unntak fra konsernregnskapsplikten er medlemslandopsjoner
kan gjøres unntak fra konsernregnskapsplikten for små og mellomstore ko
(artikkel 6) og for underkonsern som ikke er heleid av et selskap hjemmehøre
EU (artikkel 8 og 11). Dessuten kan det gjøres unntak når morselskapet er et
finansielt holdingselskap (artikkel 5). Finansielt holdingselskap er ikke noe ret
begrep i Norge og heller ikke i de større europeiske land. Artikkel 5 er derfor 
tuell for norsk lovgivning, og omtales ikke videre i det følgende.

Små og mellomstore konsern

Adgang til å unnta små og mellomstore konsern fra konsernregnskapsplikt er
lert i artikkel 6. Små og mellomstore konsern identifiseres i utgangspunktet v
legge sammen de relevante tallene i konsernselskapenes siste årsregnskap
som tallene for to av tre kriterier er lavere enn grenseverdiene for små og me
store selskaper i fjerde direktiv artikkel 27, er konsernet lite. Dersom summeri
av selskapsregnskapenes tall ikke omfatter en motregning av mellomværend
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lom konsernselskapene, kan grenseverdiene heves med 20 pst. Artikkel 6 nr
en særlig overgangsregel for justering av grensene frem til år 2000.

Grenseverdiene i fjerde direktiv artikkel 27 er 8 millioner ECU i balanses
16 millioner ECU i nettoomsetning og 250 i gjennomsnittlig antall ansatte i løpe
regnskapsåret. Grenseverdiene blir revidert hvert femte år på grunnlag av de
nomiske og monetære utvikling innen EU, jf. fjerde direktiv artikkel 53 nr. 2.

Den spesielle regelen om motregning ved beregningen av om et konsern o
tes av unntaksreglene, lyder (artikkel 6 nr. 2):

«2. Medlemsstatene kan ved beregningen av ovennevnte nu
riske grenser tillate eller fastsette at den motregning som
nevnt i artikkel 19 nr. 1 eller den utelatelse som er nevnt 
tikkel 26 nr. 1 bokstav a) og b), ikke skal gjennomføres.
dette tilfelle skal de numeriske grenser for kriteriene for d
samlede balanse og nettoomsetningen økes med 20 ps

Motregning som nevnt i artikkel 19 gjelder eliminering av aksjer i datterselskap
refererte bestemmelsene i artikkel 26 gjelder eliminering av interne transaks
Artikkel 6 nr. 2 har åpenbart som siktemål å unngå at man må utarbeide et ko
regnskap for å kontrollere om man overskrider de numeriske grensene.

Plikten til å utarbeide konsernregnskap og årsberetning inntrer/bortfaller 
når de numeriske grenseverdiene overskrides/underskrides i to påfølgende
skapsår. De numeriske grensene kan økes med inntil 10 pst. ved omregning fr
til nasjonal valuta.

Norsk lovgivning har ingen tilsvarende unntaksbestemmelse for små kons
delutredningen om differensierte krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og revis
plikt som en arbeidsgruppe under Regnskapslovutvalget avga i desember 19
problemstillingen diskutert, og det ble foreslått å ikke frita små og mellomstore
skap fra konsernregnskapsplikten. Det var få høringskommentarer til delutre
gen som gikk i mot forslaget om ikke å frita små konsern fra konsernregnskaps
Norges Registrerte Revisorers Forening foreslo at plikten skulle falle bort når
terselskapene er heleide.

IASC tar i sine regnskapsstandarder i liten grad hensyn til behovet for diffe
siering av regnskapskrav etter størrelse. IAS 27 inneholder ingen særbestem
om lempning av konsernregnskapsplikten for små konsern.

I følge FEEs undersøkelse «Seventh directive options and their implem
tion» har alle medlemsland implementert fritak for små konsern. Grensever
varierer avhengig av næringslivets struktur og holdning til krav om regnskap
portering. Tyskland har de høyeste verdiene, Danmark de laveste. Beløpsgre
i Danmark er 12 mill. kroner for balansesum og 24 mill. kr. for nettoomsetn
mens grensen for antall ansatte er 50. Fritak for små konsern er i Danmark in
årsregnskapsloven § 2 c stk. 1. Den tidligere danske loven inneholdt ingen 
grense for konsernregnskapsplikten. Det anslås av det danske Industriministe
antall pliktige konsernregnskapsavleggelser vil bli redusert med mellom 60 o
pst. som følge av denne og de andre unntaksbestemmelsene som er vedtat
innebærer at det i Danmark bare vil være mellom 1 500 og 2 000 selskapsgr
som skal avlegge konsernregnskap.

Ved implementeringen av syvende direktiv i Sverige er det ikke foreslått fr
fra konsernregnskapsplikten for små konsern, men det er uttrykt at dette vil bl
dert nærmere på et senere tidspunkt.

Utvalget vil vise til den fornyede drøftelsen av differensieringsproblematik
i "Differensiering" i avsnitt 3.6.. Utvalget har merket seg at samtlige EU-land 
innvilget fritak fra konsolideringsplikten for mindre konsern. Utvalgets flert
mener imidlertid at små virksomheter hvor det er valgt en komplisert organisas



NOU 1995:30
Kapittel 3 Ny regnskapslov 170

rfor
ap. Et

.Når
mme-

mors-
odtar
 tilgjen-
nnta-

.
kke-
seiere
osent-
andle

rtik-
Etter
rnets

pis-
skap i

 til å
nsern-

selskap.
kaps-
elut-
likt»
aps-
rer i

t ikke

. hel-
pt fra
ak for
 inne-
skapet
rbeide

pråk
 Dan-
 kon-
torbri-
 minst
idelse
regn-
an-
form, ikke er en opplagt målgruppe for forenklingsregler. Dette flertallet går de
inn for at det ikke gis unntak for små konsern, når morselskapet er aksjeselsk
mindretall viser til merknader i kapittel 11.

Underkonsern

Direktivet har regler om unntak for underkonsern i artiklene 7, 8, 9, 10 og 11
morselskapet i et underkonsern eies mellom 90 og 100 pst. av et selskap hje
hørende i EØS, skal det etter artikkel 7 ikke ha konsernregnskapsplikt. Når 
elskapet i underkonsernet ikke er heleid, er det et vilkår at minoritetseierne g
at konsernregnskap ikke utarbeides. Konsernspissens regnskaper skal være
gelige og kan kreves oversatt til norsk. Medlemslandene behøver ikke gjøre u
ket i artikkel 7 gjeldende for selskap som har utstedt børsnoterte verdipapirer

Etter artikkel 8 kan unntak fra konsernregnskapsplikt gjøres for ethvert i
heleid underkonsern med konsernspiss i annet medlemsland, når minoritet
over en viss prosentandel ikke krever konsernregnskap utarbeidet. Denne pr
andelen kan ikke settes høyere enn 10 pst. Det er ikke tillatt å forskjellsbeh
norsk og utenlandsk konsernspiss.

Etter artikkel 9 kan det i tilfelle unntak fra konsernregnskapsplikten etter a
kel 7 og 8 stilles vilkår om tilleggsopplysninger i konsernspissens regnskap. 
artikkel 10 gjøres det unntak fra unntakene i artikkel 7, 8 og 9 når underkonse
regnskap er nødvendig for ansatte eller offentlig myndighet.

Artikkel 11 gir adgang til å gjøre unntak tilsvarende artikkel 7 når konserns
sen ikke er medlemsstat i EØS, men konsernspissen likevel setter opp regn
samsvar med direktivet.

Etter aksjeloven § 11-13 sjette ledd kan det gis dispensasjon fra plikten
utarbeide konsernregnskap for heleide underkonsern etter søknad fra underko
spissen. Det er en forutsetning at underkonsernspissen også er et norsk aksje
Det er i praksis blitt gitt slik dispensasjon for alle heleide underkonsern. Regns
rådet har i uttalelse nr. 69 gitt uttrykk for at fritaket bør lovfestes. I utvalgets d
redning om «Differensierte krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og revisjonsp
(NOU 1993:2) ble det fremmet forslag om å lovfeste fritak fra konsernregnsk
plikten for heleide underkonsern. Det fremkom ingen negative kommenta
høringsuttalelsene, men forslaget er ikke blitt fulgt opp.

For underkonsern som ikke er heleid, eller som har utenlandsk eier, er de
adgang til fritak fra konsernregnskapsplikten.

IAS 27 har et tilsvarende konsernregnskapsfritak som artikkel 7 nr. 1, dvs
eid eller ned til 90 pst. eid underkonsern. Et slikt unntak er betinget av akse
minoritetsaksjonærene i underkonsernspissen. IAS 27 gir ikke adgang til unnt
underkonsern hvor minoritetseierne har en eierandel på minst 10 pst. IAS 27
holder samme krav som artikkel 7 nr. 2 bokstav c, dvs. at det i selskapsregn
til underkonsernspissen bl.a. skal opplyses om at det er unntatt fra plikten uta
konsernregnskap.

Både Danmark og Storbritannia har stilt krav om oversettelse til landets s
av konsernspissens konsernregnskap, som vilkår for unntak etter artikkel 7.
mark har implementert bestemmelsen i artikkel 8 med krav om utarbeidelse av
sernregnskap dersom en minoritetseierandel på minst 10 pst. krever dette. S
tannia har satt en tilsvarende grense til 5 pst.. Aksjeeiere som representerer
halvparten av minoritetseiernes andel, kan i Storbritannia uansett kreve utarbe
av konsernregnskap. Både Storbritannia og Danmark gjør unntak fra konsern
skapsplikten for underkonsern betinget av ytterligere informasjon. Hverken D
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mark eller Storbritannia har implementert bestemmelsen i artikkel 11, som gj
tilfellet med konsernspiss utenfor EØS.

Bestemmelsene i direktivet representerer en vesentlig utvidelse av unnta
gangen i forhold til eksisterende norsk lovgivning. Direktivet åpner samtidig fo
mer nyansert konsernregnskapsplikt og for en tilnærming til internasjonal pra

Det er liten grunn til å legge vekt på direktivets skille på 90 pst. eierandel. U
tak fra konsernregnskapsplikten må vurderes med utgangspunkt i hvilke br
grupper som har nytte av et konsernregnskap for underkonsernet. I substans v
være kreditorer til og minoritetseierne i underkonsernspissen.

Långivere til underkonsernspissen vil ofte kreve garanti fra den kontrollere
eieren, og behovet for informasjon om underkonsernet vil da være mindre. For
vil långiver ved avtaleinngåelse kunne stille vilkår som sikrer den ønskede info
sjonen. Långivernes interesser nødvendiggjør derfor ikke et obligatorisk kon
regnskap for underkonsernet.

Minoritetseierne vil ha interesse av underkonsernets konsernregnskap nå
reflekterer deres direkte eierinteresse i virksomheten. Minoritetseierne har 
direkte mulighet til å gripe inn og kreve informasjon utover det loven sikrer. H
synet til minoritetseierne er derfor et reelt argument for å beholde konsern
skapsplikt for underkonsern. Dette argumentet må avveies mot behovet for u
pliserte regler. Ut fra en samlet vurdering mener utvalget at minoritetseiere
representerer en betydelig eierandel, bør kunne kreve utarbeidet konsernreg
Etter gjeldende lov kan en andel på minst 10 pst. av aksjonærene kreve gran
(aksjeloven § 10-13) eller gjøre erstatningskrav gjeldende (aksjeloven § 1
Disse grensene ble i Ot.prp.nr. 36 (1993-94) foreslått videreført. Etter aksjelo
14-9 kan morselskapet eller minoritetseierne kreve innløsning av minoritetsei
aksjer når deres eierandel er på 10 pst. eller mindre. I andre land er også en
på 10 pst. vanlig for disse forholdene. Utvalget ser derfor 10 pst. som en pas
grense.

Artikkel 7 nr. 3 åpner for at artikkel 7 nr. 1 ikke anvendes for selskap som
verdipapirer notert på en børs i et av EØS-landene. Siden artikkel 7 dreier s
eierskap på 90 pst. eller mer, må denne bestemmelsen mest sannsynlig dreie
underkonsern som har f.eks. obligasjoner notert på børs. Denne spesielle b
melsen synes overflødig. En børs vil normalt stille krav til den økonomiske in
masjonen fra de noterte selskapene. Børsene vil derfor selv kunne kreve fre
gelse av konsernregnskaper dersom dette anses nødvendig for å bedømme
pet/selskapsgrupperingen.

Behovet for informasjon om et underkonsern bør primært dekkes gjennom
sernregnskapet for det større konsernet. Et unntak fra konsernregnskapsplikt
derfor ikke motvirkes ved krav om tilleggsinformasjon for underkonsernet. Deri
kan det være hensiktsmessig med norsk oversettelse av konsernregnskape
eventuell utenlandsk konsernspiss. Utvalget foreslår i kapittel 10 at alle årsreg
per skal gjøres offentlig tilgjengelige. Denne plikten bør også omfatte konsern
skap som nevnt foran.

Bestemmelsen i artikkel 10 sier at fritaksreglene i artikkel 7 til 9 ikke skal ku
anvendes til å innskrenke den informasjon som er nødvendig for ansatte, an
representanter eller forvaltnings- eller rettsmyndighet i henhold til annen lov
ning. I de tilfeller de ansatte er representert i styret, vil de ha tilgang til regnska
formasjon om datterselskapene. De relevante forvaltnings- eller rettsmyndig
vil vanligvis ha lovhjemmel til å kreve informasjon. Bestemmelsen antas derfo
en stor del å være overlappet av andre bestemmelser.

I artikkel 11 åpner direktivet for at det kan innrømmes fritak for underkons
eid av selskap som ikke er hjemmehørende innenfor EØS. Formålet med e
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unntaksbestemmelse vil være at det ikke skal diskrimineres mellom underkons
med konsernspiss hhv. i og utenfor EØS. Utvalget foreslår at denne bestemm
ikke implementeres.

Horisontale konsern

Etter direktivet artikkel 12 kan det fastsettes konsernregnskapsplikt for horiso
konsern. Med horisontalt konsern menes at to eller flere selskaper har felles le
i henhold til avtale eller vedtektsbestemmelse.

Konsolidering av horisontale konsern er ikke omtalt i IAS. Av EU-landene
det bare Hellas og Belgia som har implementert denne artikkelen. I USA e
adgang til å utarbeide «combined financial statements» for selskap med 
ledelse eller hvor det foreligger samme eierinteresser i selskapene uten at 
grunnlag for konsolidering på grunnlag av de ordinære regler.

Horisontale konsern forekommer sjelden i Norge. Informasjonsverdien av 
sernregnskaper for horisontale konsern er tvilsom. I tillegg vil det i praksis v
enkelt å omgå en slik konsernregnskapsplikt. Utvalget har ikke tatt med kon
regnskapsplikt for horisontale konsern.

Utvalgets konklusjon om konsernregnskapsplikten

Konsernregnskapsplikten i artikkel 1 er implementert med bestemmelsen i års
skapsplikten om at årsregnskapet for morselskap består av selskapsregns
konsernregnskap.

Utvalget foreslår at innholdet i artikkel 6 implementeres med et unntak fra 
sernregnskapsplikt for små konsern, og at artikkel 7 og 8 implementeres med e
tak for underkonsern med konsernspiss i et EØS-land, under forutsetning av a
sernspissens konsernregnskap gjøres tilgjengelig på norsk. Det sistnevnte 
gjelder ikke dersom 10 pst. av aksjonærene krever at det skal utarbeides ko
regnskap.

Artikkel 5, 9, 11 og 12 foreslås ikke implementert. Artikkel 10 anses ivare
ved andre bestemmelser i norsk lovgivning.

3.7.3 Konsolideringsutelatelse
Utgangspunktet i artikkel 3 er at morselskapet og alle dets datterselskaper ska
solideres i konsernregnskapet. Det samme utgangspunktet gjelder i Norge.
pingsregelen i § 11-13 sjette ledd første punktum gjelder bare fravik fra de gen
reglene for utarbeidelse av konsernoppgjør og ikke utelatelse av datterselsk
konsernoppgjøret, jf. Ot.prp. nr. 19 (1974-75).

IAS 27 har som hovedregel at alle datterselskap som er kontrollert av mors
apet skal konsolideres. England og Danmark har tilsvarende regler.

Direktivet har regler om utelatelse av selskaper fra konsolideringen. I de
gende gjennomgås hvilke forhold som kan gi grunn for konsolideringsutelat
For ordens skyld presiseres at bestemmelsene om konsolideringsutelatelse ik
betydning for avgjørelsen om det foreligger et konsernforhold. Derfor kan man
ler ikke vise til konsolideringsutelatelsen som en indikasjon på at datterselska
en uavhengig part. I transaksjoner og mellomværende med et datterselskap 
utelatt fra konsolidering, vil interne gevinster måtte elimineres ved en gjenn
skjæringsbetraktning. Dette vil som oftest gi samme resultat som ved konsolid
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Uvesentlighet

Etter artikkel 13 nr. 1 kan et datterselskap utelates fra konsolideringen når 
uvesentlig for at konsernregnskapet skal gi et «true and fair view» av konse
skapene. Dersom flere datterselskap isolert sett er uvesentlige, men sam
vesentlige for konsernregnskapet, skal selskapene likevel medtas, jf. artikkel 
2.

Norsk lovgivning har ingen bestemmelse om utelatelse av uvesentlige datt
skaper. I anbefaling om foretaksintegrasjon heter det at en skal være varsom
utelate et selskap begrunnet med uvesentlighet. IAS åpner ikke for utelate
uvesentlige datterselskap.

Utvalget mener at det bør være adgang til å utelate uvesentlige selskap fr
solidering i samsvar med god regnskapsskikk. Det kan være hensiktsmessig
informasjonshensyn å ha egen lovbestemmelse om dette. Jf. ellers utvalgets b
ninger om vesentlighet i "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt 2.3.4..

Hindringer for innflytelse

Artikkel 13 nr. 3 bokstav a gir adgang til å utelate datterselskap dersom «alvo
og langvarige begrensninger i vesentlig grad er til hinder» for morselskapets
velse av sine rettigheter. Aksjeloven har ikke noen tilsvarende adgang til utela
av konsernselskap som reguleres av bestemmelsen om konsernforhold ved st
flertall.

En del eksempler på hindringer for utøvelse av innflytelse er opplistet i fo
pig norsk regnskapsstandard om investeringer i tilknyttet selskap og datterse
Disse er i hovedsak hjelpekriterier for tilknyttet selskap. Andre eksemple
begrensninger er vanskelige politiske forhold eller valutarestriksjoner i datte
skapets vertsland, og betydelige restriksjoner på utbytteutdeling.

IAS 27 tillater at datterselskap utelates fra konsolidering når morselska
kontroll av selskapet er underlagt langvarige restriksjoner som vesentlig hi
morselskapet i å ta ut utbytte. USA har en tilsvarende bestemmelse.

Både i Danmark og i Storbritannia gjelder bestemmelsen bare dersom de
ligger betydelige hindringer. I merknadene til det danske lovforslaget er kri
unntakstilstand datterselskapets vertsland nevnt som eksempler på vesentlig
ringer.

Når det foreligger vesentlige hindringer for utøvelse av rettigheter, vil stem
flertall mv. ikke gi grunnlag for konsolidering. I slike tilfeller skal datterselska
ikke konsolideres. Utvalget foreslår derfor en bestemmelse om at datterselska
utelates fra konsolidering hvis det er vesentlige begrensninger i morselskape
flytelse.

Tidsmessig vanskelig og kostbar informasjonsinnhenting

Dersom opplysningene som er nødvendige for å utarbeide konsernregnskape
kan innhentes innen en rimelig tidsfrist eller er forbundet med uforholdsme
store kostnader, har morselskapet anledning til å holde datterselskapet utenfo
sernregnskapet, jf. artikkel 13 nr. 3 bokstav b.

Hverken norsk lov eller anbefalingen om foretaksintegrasjon har bestemm
som tilsvarer artikkel 13 nr. 3 bokstav b. Heller ikke IAS 27 har en slik best
melse. I Storbritannia er bestemmelsen implementert direkte, jf. Companie
1985 sec. 229(2), men FRS 2 om datterselskaper tillater bare slik konsolideri
telatelse når datterselskapet er uvesentlig (par. 24): «Neither disproporti
expense nor undue delay in obtaining the information necessary for the prepa
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of consolidated financial statements can justify excluding from consolidation 
sidiary undertakings that are individually or collectively material in the contex
the group.» Dette er for øvrig et eksempel på overstyring gjennom standard. I 
nadene til det danske lovforslaget er det nevnt at bestemmelsen bør anvend
forsiktighet, og at det ofte vil være bedre å basere konsernregnskapet på sk
messige tall enn å utelate et datterselskap.

Det er vanskelig å se i hvilke situasjoner adgangen til å utelate datterselsk
grunn av vanskelig informasjonsinnhenting skal få betydning. Konsernregns
skal settes opp på grunnlag av det konsernforholdet som foreligger på balanse
Morselskapet har da seks måneder på seg til å utarbeide konsernregnska
utkastet § 3-1. Denne fristen virker i seg selv romslig. Uansett må morselskap
plikt til å etablere rutiner i forhold til sine datterselskaper som gjør at denne fr
kan holdes. Tilsvarende gjelder i forhold til alternativet «uforholdsmessig s
kostnader». Når lovgiver først har tatt stilling til hva konsernregnskapet 
omfatte, virker det mindre naturlig at morselskapet selv skal kunne overprøve
vurderingene.

For øvrig kan det vises til at når årsakene til vanskelighetene er hindringe
innflytelse, kan selskapet utelates på dette grunnlag. Kostnadene og vanske
tene kan ellers være uforholdsmessig store hvis datterselskapet er svært lite
forholdet dekkes av utelatelseskriteriet for uvesentlige datterselskaper. Alt
anser utvalget at en ikke skal benytte den adgangen til utelatelse som er fa
artikkel 13 nr. 3 bokstav b.

Midlertidig eie

Artikkel 13 nr. 3 bokstav c sier at et selskap kan holdes utenfor konsernregns
dersom aksjene i selskapet utelukkende eies med sikte på senere avhendels
at bestemmelsen om midlertidig eie gjelder tilsvarende for tilknyttede selskap
bruk av egenkapitalmetoden, jf. "Goodwill" i avsnitt 4.4.3. om dette.

Norsk lovgivning har ingen bestemmelse som tilsvarer artikkel 13 nr. 3 bok
c. Anbefalingen om foretaksintegrasjon presiserer at eierforholdet skal ha en
varighet for at det skal være et konsern. Midlertidig aksjeinvestering skal i hen
til anbefalingen regnskapsføres etter kostmetoden.

I kommentarer til aksjeloven er det antatt at midlertidig eide selskaper ikke
går i konsernbegrepet. Skåre og Knudsen uttaler på side 37:

«Det kan også tenkes at aksjeeie er av en slik transitorisk karakter at de
er naturlig å anvende konsernsynspunkter.»

Martinussen og Aarbakke uttaler tilsvarende på side 21:

«Men er forholdet mellom selskapene av rent forbigående karakter, f
det i praksis neppe naturlig å karakterisere det som noe egentlig konse
hold, og loven bør i prinsippet forstås med forbehold for så vidt.»

Disse uttalelsene må ses på bakgrunn av at det ikke har noen mening å kons
et selskap som er anskaffet med sikte på midlertidig eie. Utvalget er derfor eni
reelle hensyn som ligger bak de ovennevnte kommentarer.

Et datterselskap kan etter IAS 27 utelates når det snart skal avhendes o
trollen derfor er av kort varighet. Slike tilfeller skal behandles som investerin
etter IAS 25.

I forarbeidene til den danske årsregnskabsloven heter det at bestemmels
midlertidig eie forutsetter at eierinteressene forsøkes solgt, og at et slikt eierfo
dermed normalt kun kan vare i ett til to år før konsolidering igjen må foretas.



NOU 1995:30
Kapittel 3 Ny regnskapslov 175

avhen-

aper.
lertidig
nlate

p med
ide-
» av
stedet

eten
hvor
is not
com-
s av
om-
er på
nker og

ore-
 fordi
het.
som
s som
felle
forsi-
nregn-

llig
a med
snin-

grad
kan

slik at
t mors-
 eller
 til en

n har

tor-
tiske SSAP 14 § 28 setter en grense på ett år som sannsynlig tidshorisont for 
delse dersom unntaket skal kunne benyttes.

Utvalget går inn for å lovfeste adgangen til å utelate midlertidig eide selsk
Bestemmelsen skal bare gjelde selskaper som er anskaffet med sikte på mid
eie. Beslutning om salg av datterselskap er i seg selv ikke grunnlag for å un
konsolidering.

Forskjellig virksomhet

Artikkel 14 har en bestemmelse om konsolideringsutelatelse av datterselska
forskjellig virksomhet. Datterselskap med så forskjellig virksomhet at konsol
ring av denne vil føre til at konsernregnskapet ikke gir et «true and fair view
stilling og resultat for konsernselskapene, skal utelates. Investeringen skal i 
regnskapsføres etter egenkapitalmetoden.

Selv om Storbritannia har implementert bestemmelsen, er den i virkeligh
blitt uten betydning ved FRS 2 om «Accounting for subsidiary undertakings», 
det heter i par. 25 c: «It is exceptional for such circumstances to arise and it 
possible to identify any particular contrast of activities where the necessary in
patibility with the true and fair view generally occurs.» Dette synet bekrefte
artikkel 14 nr. 2 om at skillet mellom industri-, handels- og tjenesteytende virks
het ikke gir grunn for utelatelse. Bemerkningene til det danske lovforslaget tyd
at en der har tenkt seg at bestemmelsen hovedsaklig får anvendelse når ba
forsikringsselskaper er datterselskap av andre typer selskaper.

Norsk lovgivning har ingen tilsvarende bestemmelse. Anbefalingen om f
taksintegrasjon sier klart at et datterselskap ikke kan utelates fra konsolidering
selskapets virksomhet er forskjellig fra de andre konsernselskapenes virksom

Når finansinstitusjoner har unnlatt å konsolidere industribedrifter overtatt 
følge av misligholdte låneengasjementer, er det «midlertidig eie» som benytte
begrunnelse for utelatelsen. Utvalget er kjent med at Kredittilsynet i enkelte til
har gitt tillatelse til at banker (som morselskap) kan unnlate å konsolidere livs
kringsselskaper, men har krevet at investeringen skal regnskapsføres i konser
skapet etter egenkapitalmetoden.

IAS 27 tillater ikke konsolideringsutelatelse fordi selskapene driver forskje
virksomhet. IASC mener at regnskapsbrukerne får bedre informasjon ved å t
også datterselskap som driver vesensforskjellig aktivitet og heller gi noteopply
ger om de forskjellige virksomhetsområdene.

Bestemmelsen i artikkel 14 er uheldig og bør ikke implementeres. I den 
konsolidering av forskjellig virksomhet er et problem for finansinstitusjoner, 
dette reguleres særskilt.

Utelatelse av morselskapet

Etter artikkel 15 nr. 1 kan medlemslandene tillate utelatelse av morselskapet, 
konsernregnskapet kun består av datterselskapene. Det er en forutsetning a
elskapet utelukkende er et holdingselskap, uten selvstendig produksjons-
salgsvirksomhet, og at aksjer eller andeler i datterselskapene eies i henhold
felles ordning med ett eller flere selskap som holdes utenfor konsolideringen.

Hverken regnskapslovgivningen eller anbefalingen om foretaksintegrasjo
en tilsvarende bestemmelse.

Bestemmelsen er ikke omtalt i IAS, og den er heller ikke implementert av S
britannia og Danmark.
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Artikkelen 15 ble tatt med i direktivet etter påtrykk fra Nederland, der Ro
Dutch/Shell og Unilever har en konsernstruktur som gjorde bestemmelsen øns
jf. Hasselager og Runge Johansen s. 574. FEE («Seventh directive options an
implementation», s. 13) hevder imidlertid at Hellas er det eneste landet som
implementert artikkelen. Divergensen i kildene er av underordnet betydning.

Artikkel 15 foreslås ikke implementert i norsk lov.

Utvalgets konklusjon om konsolideringsutelatelse

Utvalget foreslår flg. bestemmelser om konsolideringsutelatelse: Datterselska
utelates fra konsolidering hvis det foreligger vesentlige begrensninger som hi
morselskapet i å utøve innflytelse over datterselskapet, eller hvis aksjene i dat
skapet er anskaffet med sikte på midlertidig eie. Datterselskap som er av uves
betydning for konsernregnskapet kan også utelates fra konsolideringen.

3.8 GEOGRAFISK VIRKEOMR ÅDE

Innledning. Hovedregel

Spørsmålet om regnskapslovens geografiske virkeområde er et spørsmål om
ken tilknytning de regnskapspliktige foretak og deres virksomhet må ha til No

Gjeldende regnskapslov inneholder ingen uttrykkelig regel om geografisk
keområde. Utgangspunktet er at loven gjelder for foretak som er etablert her i
Det er dessuten lagt til grunn at regnskapsplikten både etter første og andre
regnskapsloven § 1 omfatter den regnskapspliktiges samlete virksomhet, u
hvor i verden virksomheten skjer. Også utvalget er av den oppfatning at form
med regnskapet tilsier at den regnskapspliktige må gi opplysninger om den sa
virksomhet, og ikke bare den del av virksomheten som er lokalisert i Norge. 
etter gjeldende rett er det etter utvalgets syn ikke noen grunn til å sette dem so
lukkende driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel i noen særstilling. En a
sak er at dette bør komme til uttrykk i lovteksten.

I drøftelsen ovenfor har utvalget konkludert med at regnskapsplikten bør 
tes til bestemte foretaksformer. Hovedregelen bør være at ethvert foretak s
hjemmehørende i Norge har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Hva som s
for at et foretak skal anses for «hjemmehørende» i Norge er definert på ulike 
i lovgivningen. Både registreringsplikten i Foretaksregisteret, jf foretaksregist
ven § 1-2 og selskapslovens virkeområde (jf  § 2-3 og 3-2) er begrenset til ans
selskaper og kommandittselskaper med «hovedkontor» i Norge. Med hovedk
menes her det sted som er det administrative senter for foretakets virksomhe
andre ord det sted hvor ledelsesfunksjonen utøves. Om et aksjeselskap er hj
hørende i Norge eller utlandet, beror imidlertid normalt på hvor det ved selsk
stiftelse bestemmes at selskapet forretningssted skal være, jf aksjeloven § 2
fastsetter at vedtektene skal angi «den kommune i riket hvor selskapet skal 
forretningssted». Angivelsen av forretningssted forplikter selskapet til å oppre
kontor hvor aksjeeierne, andre private interessenter eller offentlige myndig
kan henvende seg for å ivareta sine interesser overfor selskapet. Etter utvalg
bør ethvert foretak som har hovedkontor eller forretningssted her i riket ha 
skapsplikt etter regnskapsloven.

Foretak hjemmehørende i utlandet som driver virksomhet i Norge

Det er åpenbart at et utenlandsk foretak som driver virksomhet i Norge gjenn
norskregistrert foretak, vil være underlagt regnskapslovens bestemmelser for 
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gjelder datterselskapets virksomhet. Gjeldende rett går imidlertid videre: fordi r
skapsplikten er knyttet til begrepet «næringsvirksomhet», kan en filial et utenla
foretak har her i landet av ha regnskapsplikt etter regnskapsloven. Dette e
uttrykkelig sagt i Ot prp nr 46 (1975-76) side 14. Det er mer tvilsomt om virksom
som ikke har tilknytning til en fast etablert filial her i riket omfattes av regnska
plikten. Om dette uttaler Handeland og Schwencke: Regnskapsloven (1994
25:

«Tolkningen er mer usikker når det gjelder virksomhet som helt ut lede
administreres fra hovedvirksomheten i utlandet. Utgangspunktet må 
kelig også her være spørsmålet om det drives næringsvirksomhet i N
Ren salgsvirksomhet direkte fra utenlandsk selger til norsk kjøper må f
falle utenfor loven. Salg via egen salgsadministrasjon i Norge og utfø
av arbeidsoppdrag og tjenester her med egen eller leid arbeidskraft m
gangspunktet falle innenfor - dersom virksomheten for øvrig må anses
næringsvirksomhet i lovens forstand.»

Siden utvalget ikke går inn for å videreføre ordningen med at den som d
«næringsvirksomhet» skal ha regnskapsplikt som en følge av dette, vil for ekse
filialer av utenlandske foretak ikke ha regnskapsplikt med mindre dette sies u
kelig i lovteksten. Etter utvalgets syn er det imidlertid vanskelig å begrunne hv
en filial av et utenlandsk foretak skal ha regnskapsplikt: kreditorer, offentlige m
digheter og andre interessenter har den mulighet å henvende seg til foretake
regnskapet for foretaket som helhet. Et separat regnskap for filialen vil des
uansett være av mindre interesse for for eksempel en kreditor.

Filialer av utenlandske foretak og andre som ikke er hjemmehørende her i
men som driver næringsvirksomhet her kan imidlertid fortsatt være skatte- 
avgiftspliktig til Norge. I så fall vil de gjennom bestemmelsen om bokføringspl
§ 1-1 ha bokføringsplikt for sin virksomhet. En annen sak er at bokføringsplik
for eksempel næringsdrivende hjemmehørende i utlandet reiser enkelte s
spørsmål, eksempelvis knyttet til oppbevaringsplikten. Dette må utredes i tilk
ning til bokføringsreglene.
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Vurderin gsregler

4.1 INNLEDNING
Vurderingsreglene i forslaget til ny regnskapslov er basert på historisk kost pri
pet kombinert med forsiktighetsprinsippet. Hovedreglene for vurdering av eien
er laveste verdis prinsipp for omløpsmidler og historisk kost med betinget ned
vingsplikt for anleggsmidler.

Spørsmålet om hvilke eiendeler som kan føres i balansen og om deres kl
sering, hører strengt tatt ikke hjemme i drøftelsen av vurderingsreglene. Det er
lertid nokså opplagt at vurderingsreglene bare har anvendelse for eiendeler so
og skal føres i balansen. Det kan være tvil om rett til balanseføring av visse ar
eiendeler. Spesielt gjelder dette immaterielle eiendeler. Spørsmålet om bala
ring av ulike arter eiendeler må derfor klargjøres før det er meningsfylt å drøfte
deringsprinsipper.

Vurderingsreglene er dessuten forskjellige for omløpsmidler og anleggsm
Derfor er det nødvendig også å klargjøre prinsippene for klassifisering av eien
for å få mening i vurderingsreglene. Klassifiseringsspørsmålet er beslektet
spørsmålet om balanseføring. Utvalget har valgt å drøfte disse spørsmålene i 
nelsen av dette kapittelet.

Vurderingsreglene i fjerde direktiv innledes i artikkel 31 nr. 1 med en opplis
av alminnelige prinsipper som skal følges ved vurderingen. Disse er beskrev
drøftet i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om grunnleggende regn
skapsprinsipper og er implementert i en modifisert og komplettert form i utva
forslag til grunnleggende regnskapsprinsipper. Artikkel 32 krever at postene 
regnskapet skal vurderes i samsvar med artiklene 34 til 42, som etter artikkel
basert på historisk kost prinsippet. Formuleringen i artikkel 32 er upresis, i d
nevnte artiklene også inneholder bestemmelser om plikt til å nedskrive til virk
verdi når denne er lavere. Selve ordlyden i artikkel 32 er også uheldig, i det his
kost prinsippet er omtalt som «the principle of purchase price or production c
I den norske versjonen av direktivet er «purchase price» oversatt med «ans
seskostnad». I regnskapsmessig sammenheng er anskaffelseskost og histor
synonymer. Anskaffelseskost er en fellesbetegnelse som benyttes for alle eien
Kjøpspris benyttes for varer, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler so
kjøpt, samt for investeringer. Tilvirkningskost benyttes for egentilvirkede eiend
For fordringer benyttes bare anskaffelseskost. For gjeld benyttes opptakskos
uheldige ordlyden både i den engelske versjonen og i den norske, går igjen i v
ringsreglene. I vurderingsreglene for omløpsmidler i artikkel 39 og anleggsmid
artikkel 35 heter det at eiendelene skal vurderes til «purchase price or produ
cost».

Artikkel 33 gir medlemslandene opsjon til å tillate eller kreve anvendels
alternative vurderingsprinsipper. En eventuell positiv differanse mellom ver
målt ved det alternative vurderingsprinsippet og verdien målt ved historisk 
prinsippet skal avsettes til et eget fond for vurderingsforskjeller gruppert u
egenkapital. I "Anvendelse av regnskapsprinsipper og metoder" i avsnitt 2.4.8. har
utvalget konkludert med at de alternative vurderingsprinsippene i artikkel 33
skal benyttes. Fond for vurderingsforskjeller får imidlertid tilsvarende anvend
ved egenkapitalmetoden og bruttometoden.
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Fjerde direktiv har generelle vurderingsregler for omløpsmidler i artikkel 39
anleggsmidler i artikkel 35. Disse er nærmere drøftet i "Generelle vurderingsre-
gler" i avsnitt 4.3.. Artikkel 35 inneholder en begrepsavklaring av anskaffelses
Gjennom henvisning får denne anvendelse for omløpsmidler. I norsk regnskap
givning er anskaffelseskost definert generelt for eiendeler i aksjeloven § 
Utvalget går inn for at den nye regnskapsloven bør ha en felles bestemmel
anskaffelseskost for eiendeler.

I tillegg til de generelle vurderingsreglene for omløpsmidler og anleggsm
inneholder fjerde direktiv spesielle vurderingsregler, som er drøftet i "Spesielle vur-
deringsregler" i avsnitt 4.4.. Disse vurderingsreglene må betraktes som suppler
regler til de generelle vurderingsreglene. Reglene omfatter stiftelseskost
(artikkel 34), kostnader til forskning og utvikling (artikkel 37 nr. 1), goodwill (art
kel 37 nr. 2) og en regel om forenklet vurdering (artikkel 38). Systemet med g
relle vurderingsregler supplert med spesielle vurderingsregler, er det samme
norsk regnskapslovgivning. I sammenheng med disse artiklene har utvalget v
drøfte beslektede forhold som er regulert i aksjeloven § 11-11, men som ik
omhandlet i direktivet. Utvalget trekker den slutning at det ikke er behov for s
elle vurderingsregler i ny regnskapslov. Innholdet i artikkel 38 er et spesialtil
som dekkes av vesentlighetsprinsippet, og det er derfor unødvendig å implem
artikkelen ved en egen bestemmelse.

Direktivet inneholder ikke generelle vurderingsregler for gjeld. Det gjør he
ikke norsk regnskapslovgivning. Utvalget vil derfor bruke samme resonnemen
for norsk regnskapslovgivning og anta at de generelle vurderingsreglen
omløpsmidler og anleggsmidler skal anvendes analogt for kortsiktig og langs
gjeld. Direktivet har imidlertid en særregel for vurdering av langsiktig lån (artik
41), som gjelder kapitalrabatt ved opptak. Bestemmelsen ligner den tilsvarend
ske bestemmelsen i aksjeloven § 11-11 femte ledd. Denne er drøftet samme
de øvrige spesielle vurderingsreglene i "Spesielle vurderingsregler" i avsnitt 4.4. og
i "Transaksjonsprinsippet" i avsnitt 2.4.1. om transaksjonsprinsippet.

Direktivet har også en generell bestemmelse (artikkel 42) som forbyr a
foretas større avsetninger enn det som er nødvendig. Bestemmelsen er et forb
å ha skjulte reserver i avsetningene. Samtidig tillater vurderingsreglene for om
midler og anleggsmidler at disse vurderes til skattemessig verdi. Direktivet inn
der derfor ikke et generelt forbud mot å ha skjulte reserver i årsregnskapet. Pro
stillingen er drøftet i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om grunn-
leggende regnskapsprinsipper.

Det foreslås flere viktige unntak fra hovedreglene. Det viktigste og mest 
kale er utvalgets forslag om partiell anvendelse av markedsverdiprinsippet for
kedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje. Utv
foreslår også dagskursprinsippet for pengeposter i utenlandsk valuta. For vur
av investering i tilknyttet selskap og datterselskap blir det foreslått regler om an
delse av egenkapitalmetoden. Det foreslås også regler om anvendelse av bru
toden eller egenkapitalmetoden for regnskapsføring av deltakelse i felles kontr
virksomhet.

4.2 BALANSEFØRING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER

4.2.1 Balanseføring av eiendeler

Hverken direktivet eller norsk regnskapslovgivning inneholder en universalde
sjon av eiendeler. Hva slags objekter som er en eiendel, bestemmes implisitt a
stillingsplanen og grunnleggende regnskapsprinsipper, jf. "Periodisering og tilhø-
rende balanseposter" i avsnitt 2.3.7. om periodisering og tilhørende balansepos
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Formuleringene i aksjeloven § 11-6 om at «balansen skal vise selskapets eie
gjeld og egenkapital (...)», må forstås slik at det som hovedregel er plikt til å op
alle eiendeler.

Oppstillingsplanen definerer eiendelene etter art. En klargjøring av vurder
reglene fordrer en gjennomgang etter art. Slik gjennomgang vil bli gjort i de e
følgende avsnitt. Også spørsmålet om balanseføring må analyseres etter art.

Anleggsmidler er etter oppstillingplanen for balansen i fjerde direktiv innd
materielle, immaterielle og finansielle eiendeler. Oppstillingsplanen for balan
nåværende norske regnskapslovgivning har ikke tilsvarende undergrupp
anleggsmidler. Både i regnskapslitteraturen og i praksis er det vanlig å bruke b
pet varige driftsmidler som synonym til materielle anleggsmidler. Varige driftsm
ler tilsvarer det amerikanske begrepet «long-lived assets».

Strengt tatt er det bare for immaterielle eiendeler at det er påkrevet med en
telse av spørsmålet om balanseføring. For realobjekter og finansielle objek
balanseføring uomtvistet.

Av oppstillingsplanen i aksjeloven § 11-6 går det frem at immaterielle eiend
er anleggsmidler. Om dette, se etterfølgende avsnitt om klassifisering. Oppstil
planen har tre poster av immaterielle eiendeler: patenter og rettigheter, goodw
kostnader til teknisk bistand, forskning og utvikling mv. Balanseføring av de to 
nevnte kategoriene av immaterielle eiendeler er regulert ved egne regler i ak
ven § 11-11, tredje og fjerde ledd. Disse spørsmålene om balanseføring e
drøftet i "Spesielle vurderingsregler" i avsnitt 4.4.. Her skal kun nevnes at for for
kning og utvikling gjelder særregelen egentilvirkning; det er underforstått at k
forskning og utvikling kan balanseføres. For goodwill gjelder særregelen kjøp
er det underforstått at egentilvirket goodwill ikke kan balanseføres.

Direktivets bestemmelser om balanseføring av slike immaterielle eiendele
leses ut av oppstillingsplanen. For forskning og utvikling henvises det til nas
lovgivning. For konsesjoner, patenter, lisenser mv. skilles det mellom kjøpte re
heter, som skal balanseføres, og rettigheter som selskapet selv har «skapt
nasjonal lovgivning kan tillate balanseført. Goodwill skal etter oppstillingspla
føres opp bare når den er kjøpt.

Dette gir noe spillerom for å velge en restriktiv eller liberal linje mht. balan
føring av immaterielle eiendeler. For det første kan en velge å forby balansef
av egentilvirket og/eller kjøpt forskning og utvikling. Å ikke tillate balanseføring av
kjøpt forskning og utvikling synes imidlertid noe teoretisk. Ettersom kjøpt good
skal balanseføres, vil et forbud mot balanseføring av kjøpt forskning og utvik
simpelthen gi høyere verdier på goodwill. Dette tjener bare til å svekke regnsk
informasjonsinnhold. I realiteten er det derfor bare drøftelsen av egentilvirket 
kning og utvikling som er interessant. Utvalgets forslag om goodwill og forskn
og utvikling er nærmere beskrevet og begrunnet i "Spesielle vurderingsregler" i
avsnitt 4.4..

I tillegg til spørsmålet om balanseføring av immaterielle eiendeler som reg
res av spesialreglene i aksjeloven § 11-11, kan det reises spørsmål i hvilken u
ning avtaler og kontrakter skal balanseføres. Utredningen gir ikke noen fullste
drøfting av dette spørsmålet. Eventuell balanseføring må i det enkelte tilfelle b
på en gjennomskjæringsbetraktning til økonomiske realiteter. For leasingav
som er trukket frem i utvalgets mandat, er det etablert en praksis for slik gjen
skjæring. Kriteriene for balanseføring av leasing er omtalt i "Nærmere om regn-
skapsføring av leasing" i avsnitt 7.6.4.. Prinsippene for vurdering av balansef
leasing forutsettes å følge grunnleggende prinsipper og generelle vurderingsr

At regnskapslovgivningen generelt behandler immaterielle eiendeler med
skepsis enn materielle og finansielle eiendeler, er selvsagt en del av kreditorv
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Materielle eiendeler antas å kunne disponeres av et bostyre og har sannsynlig
likvidasjonsverdi. Dessuten er materielle eiendeler som oftest anskaffet ved 
aksjoner med utenforstående. For regnskapet som analysegrunnlag, er imi
forskjellsbehandlingen mellom materielle og immaterielle eiendeler uheldig. 
ene kategorien eiendeler er ikke mer betydningsfull for inntjeningen enn den a
Med en tjenestesektor i vekst, er det viktig å få mer utførlig regnskapsinforma
om immaterielle eiendeler. Utvalget ser det som prinsipielt riktig med min
restriktive regler for balanseføring av immaterielle eiendeler enn i gjeldende lov
ning.

4.2.2 Klassifisering av eiendeler
Direktivet har bestemmelser om inndeling av eiendelene i omløps- og anlegg
ler. Direktivet har ikke bestemmelser om motsvarende inndeling av gjeld, me
er en alminnelig oppfatning at inndelingen forutsettes symmetrisk.

I artikkel 15 nr. 1 og 2 i direktivet heter det:

«
1. Hvorvidt spesielle aktiva skal oppføres som anleggsmidler e

omløpsmidler skal avgjøres ut fra formålet de er bestemt for.
2. Anleggsmidlene skal omfatte de aktiva som er bestemt for varig br

foretakets virksomhet.»

I den norske teksten har en valgt ordet «spesielle» som oversettelse for «parti
Meningen med bestemmelsen i nr. 1 er at foretakets hensikt med den enkelte e
skal avgjøre klassifiseringen.

Britisk lovgivning er i hovedtrekk i samsvar med direktivet. Etter dansk lovg
ning defineres anleggsmidler som eiendeler bestemt til vedvarende eie eller br
selskapet.

I aksjeloven § 11-4 annet ledd heter det:

«Med anleggsmidler menes eiendeler bestemt til varig eie eller bruk fo
skapet. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer skal reknes som
løpsmidler for såvidt det er avtalt eller fastsatt at fordringen s
tilbakebetales innen ett år etter regnskapsårets utløp.»

GRS 3 omhandler grensedragning mellom omløpsmidler og anleggsmidler,
mellom kortsiktig og langsiktig gjeld. Etter GRS 3 er eiendeler tilknyttet varekr
løpet omløpsmidler. Fordringer som forfaller innen ett år skal regnes som om
midler, forutsatt at de ikke er en del av varekretsløpet. Det behøver ikke være
svar mellom ett-års kriteriet og varekretsløpskriteriet. Fordringer med forfal
utover ett år, kan være en del av varekretsløpet og klassifiseres som omløpsm
Fordringer med forfall innenfor ett år som ikke er en del av varekretsløpet, vil a
måtte klassifiseres som omløpsmiddel.

Etter GRS 3 skal all gjeld som knytter seg direkte til varekretsløpet betra
som kortsiktig gjeld, selv om deler av gjelden forfaller til betaling etter ett-års f
ens utløp. Annen gjeld klassifiseres som kortsiktig / langsiktig i samsvar med
års kriteriet. For langsiktig gjeld skal første års avdrag vises som kortsiktig gje

Eiendeler kan tenkes inndelt etter art eller gruppert som omløpsmid
anleggsmidler. Tradisjonelt har grupperingen i omløpsmidler / anleggsmidler 
valgt, og klassifiseringen har fulgt kriterier som likviditet eller varekretsløp.

Finansielle nøkkeltall har bygget på denne grupperingen, blant annet for å
likviditet og konkursrisiko. Det kan være tvil om hvilken nytte nøkkeltallene g
Kreditorene er primært interessert i hvorvidt foretaket kan møte sine forplikte
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ved forfall. Dette vil normalt avhenge av foretakets drift. Forholdet mellom omlø
midler/kortsiktig gjeld, arbeidskapital o.l. vil som oftest være mindre avgjøre
Ved forutsetning om fortsatt drift må foretaket ha et minimum av likvider, ford
ger, varelager o.l. Disse kan ikke realiseres for å dekke løpende forpliktels
gjeld med mindre virksomheten opphører. Empiriske undersøkelser har vist a
finansielle nøkkeltall ikke har vært gode indikatorer på konkursrisiko.

I IAS 13 om presentasjon av omløpsmidler og kortsiktig gjeld pkt. 19 heter

«Each enterprise should determine whether or not to present current 
and current liabilities as separate classifications in its financial stateme

IAS 13 inneholder en oversikt over de poster som bør klassifiseres som henho
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Kundefordringer og varelager er her inklu
under omløpsmidler. Forøvrig er realisasjon innen ett år et tilleggskriterium.

Det sentrale kriteriet for inndelingen i omløpsmidler og anleggsmidler er v
kretsløpet. Dette kriteriet omfatter imidlertid bare de eiendelene som inngår i 
kretsløpet eller er varig i forhold til dette. Eiendeler som inngår i varekretslø
klassifiseres som omløpsmidler, mens eiendeler som er varige i forhold til d
som f.eks. maskiner, transportmidler, bygninger etc. klassifiseres som anlegg
ler.

For eiendeler som ikke er relatert til varekretsløpet, vil det være nødvendig
andre kriterier. Det kan være hensiktsmessig med en ett-årsregel, f.eks. kny
forfall av fordringer, realisasjonshorisont for aksjer, eiendommer, o.l. For ford
ger tilsvarer dette gjeldende regel i aksjeloven, jf. ovenfor. Ett-års regelen bø
være et hjelpekriterium i forhold til en varekretsløpsvurdering. Betalingsmid
bankinnskudd, fordringer knyttet til salg av varer og tjenester og varelager vil
malt inngå i omløpsmidler. Aksjer og andre verdipapirer som er lett omsett
(børsnoterte), er omløpsmidler hvis det ikke foreligger særlige forhold som tils
de er ervervet for «varig eie eller bruk».

Med varig menes at foretaket har anskaffet eiendelen for bruk i virksomh
og ikke i den hensikt å oppnå en gevinst ved å selge eiendelen. Varig inne
imidlertid ikke at foretakets ledelse har et evighetsperspektiv med hensyn til
lenge en eiendel skal beholdes. Se ellers kommentarer til bruken av «varig» i
skapsterminologien i avsnitt 4.3.2.

Hovedregelen i nåværende lovgivning er at anleggsmidler defineres positi
omløpsmidler residualt. I forarbeider og i kommentarer begrunnes skillet lik
også med egenskaper ved omløpsmidlene. I Vårdal og Johnsen heter det (s
«Resonnementet som ligger bak forskjellen i vurderingsreglene for omløpsm
og anleggsmidler, er at omløpsmidlene som forutsettes å skulle realiseres i lø
det året som etterfølger regnskapsåret, ikke bør føres opp med høyere verdi 
har på balansedagen. (...) Når det derimot gjelder anleggsmidler, må det være
tiget å vurdere på lengre sikt.»

Immaterielle eiendeler som kan føres i balansen, er alltid anleggsmidler.
unntak av spesielle rettigheter (patenter, konsesjoner mv.) som kan være sep
kan inntjeningen for de immaterielle eiendelene ikke skilles fra inntjeningen fo
varige driftsmidlene. Som oftest er det en egenskap ved immaterielle eiendele
ikke kan omsettes separat, og de kan derfor heller ikke verdsettes ut fra en hy
om realisering i løpet av ett år.

Utvalget foreslår en videreføring av gjeldende bestemmelse om at anlegg
ler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, og at andre eiendeler er omløp
ler.

Det er hensiktsmessig å ha et tilleggskriterium for fordringer. Dette kan fo
uleres slik: Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter regnskapsåret
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kan ikke klassifiseres som anleggsmidler. Det følger av regelen at fordringer
senere forfall kan være enten omløpsmidler eller anleggsmidler, og at klassifi
gen må avgjøres etter hovedregelen. Ett-års regelen gjelder ved (første gang
sifisering av fordring og skal ikke være et kriterium for omklassifisering, jf. på
gende drøftelse.

4.2.3 Omklassifisering
Hverken direktivet eller norsk lovgivning har bestemmelser om omklassifiserin
eiendeler. Kriteriene for klassifisering tilsier at omklassifisering bare skal gjøre
selskapet har endret sine intensjoner med en eiendel.

God regnskapsskikk tilsier at vurdering av eiendelen må fullføres før 
omklassifiseres. Omklassifisering er ikke en transaksjon. Det oppstår derfor h
ikke en ny transaksjonspris ved omklassifisering.

Den omklassifisering som er mest vanlig i norske regnskaper, er omklass
ring av første års avdrag på langsiktig gjeld til kortsiktig gjeld. Slik omklassifise
er obligatorisk etter GRS 3, og mange andre land har en slik praksis. Omklas
ring av første års avdrag kan knyttes til det syn at balansen skal gi et bilde a
skapets betalingsevne. Når varekretsløpet er klassifiseringskriterium, er prak
tvilsom. Etter utvalgets syn er det ikke tilstrekkelig faglig holdepunkt for videre
ring av denne praksisen.

Det forekommer i praksis at morselskapets aksjer i datterselskapet blir om
sifisert til omløpsmidler fra det tidspunkt styret har besluttet salg. En slik omkla
fisering burde gjenspeile at investeringen har endret karakter. Etter utvalgets s
en beslutning om salg ikke betydning hverken for omklassifisering eller utela
fra konsolidering, jf. også "Konsolideringsutelatelse" i avsnitt 3.7.4..

Utvalget foreslår flg. bestemmelse om omklassifisering: Dersom hensikten
eiendelen endres, skal den omklassifiseres. Beslutning om salg medfører i se
ikke at en eiendel skal omklassifiseres til omløpsmiddel. Før omklassifisering
vurderingen fullføres.

4.3 GENERELLE VURDERINGSREGLER

4.3.1 Laveste verdis prinsipp for vurdering av omløpsmidler

Artikkel 39 nr. 1, bokstavene a, b og d beskriver laveste verdis prinsipp som g
rell vurderingsregel for omløpsmidler. I sin helhet lyder artikkel 39 nr. 1:

«1.
a) Omløpsmidlene skal verdsettes til anskaffelseskostnad eller tilvi

ningskostnad, med forbehold for bestemmelsene under bokstav b
c) nedenfor.-

b) Verdijustering for omløpsmidler skal foretas slik at de oppføres m
laveste markedspris eller i spesielle tilfeller med en annen lavere
verdi som fastsettes for dem på balansedagen.-

c) Medlemsstatene kan tillate ekstraordinær verdijustering når det e
en fornuftig forretningsmessig vurdering er nødvendig for å unng
verdiene i nær fremtid endres på grunn av verdisvingninger. Belø
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for verdijustering skal angis særskilt i resultatregnskapet eller i 
notene til årsregnskapet.-

d) Verdsetting til laveste verdi fastsatt under bokstav b) og c) kan i
lenger foretas dersom begrunnelsen for verdijustering ikke lenge
til stede.-

e) Dersom omløpsmidler gjøres til gjenstand for ekstraordinær verd
justering utelukkende av skattemessige hensyn, skal justeringsb
pet og begrunnelsen for justeringen angis i notene til årsregnska

Artikkelen følger samme mønster som artikkel 35 om vurdering av anleggsm
ved at laveste verdis prinsipp formuleres som nedskrivning og reversering i fo
til anskaffelseskost. (Se avsnitt 4.3.2.) Begrepsbruken i bokstav a er noe uh
den norske versjonen av direktivet ved at «purchase price» er oversatt med «a
felseskostnad». Etter utvalgets oppfatning ville den korrekte oversettelsen ha
«kjøpspris». Anskaffelseskost er en fellesbetegnelse som benyttes for alle eien
Kjøpspris benyttes for varer, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler so
kjøpt, samt for investeringer. Tilvirkningskost benyttes for egentilvirkede eiend
For fordringer benyttes bare anskaffelseskost. Den uheldige ordlyden i artikk
er påpekt av Alexander i den tidligere omtalte artikkelen i EAR 1993, 1 om T
begrepet (s. 71): «There is obviously a mistake in the wording of the Directive i
Debtors are current assets and debtors are not shown at purchase price or pro
cost!» En presisering av ordlyden i vurderingsreglene har betydning for diskus
om anvendelse av løpende avregning metoden for inntektsføring av langsikti
virkningskontrakter, jf. konklusjonen i "Inntektsføring" i avsnitt 2.4.3.. Den løpende
inntektsføringen skaper fordring. Det inntektsførte beløpet er anskaffelsesko
fordringen. Det utbredte synspunktet om at anvendelse av metoden er i strid
vurderingsreglene, tyder på manglende forståelse av sammenhengen mellom
tjent inntekt og fordring, og feil ordlyd i artiklene 32 og 39. Formuleringen i boks
b er at omløpsmidlene skal oppføres med «laveste markedspris». Den en
direktivteksten lyder: «Value adjustment shall be made in respect of current a
with a view to showing them at the lower market value (...)», som er en beskri
av laveste verdis prinsipp. For en del omløpsmidler er henvisningen til «mark
pris» lite opplysende. Et mer innarbeidet begrep, som etter alminnelig forst
også omfatter markedsverdi, er virkelig verdi. Innholdet i dette begrepet er drø
"Tilnærming til virkelig verdi" i avsnitt 4.3.6.. Reverseringsplikten som er beskre
i bokstav d, er også en del av laveste verdis prinsipp. Medlemslandene kan
artikkel 39 nr. 1 c tillate særskilte verdijusteringer, ut fra «fornuftige forretnin
messige vurderinger», for å unngå hyppige verdikorreksjoner. Innholdet i d
bestemmelsen er uklart. Med uttrykket «ekstraordinær verdijustering» menes
nedskrivning til en lavere verdi enn markedspris. Nedskrivning til lavere verdi
virkelig verdi innebærer oppbygging av skjulte reserver. Bokstav c er derfo
fremmedelement i forhold til det universelle laveste verdis prinsipp som boksta
a, b og d beskriver. Utvalget anbefaler at denne medlemslandopsjonen ikke 
tes. Bokstav e, som er formulert som en opplysningsplikt, gir implisitt adgang
knytte vurderingsreglene for omløpsmidler til skattemessige vurderingsregler
adgang bør ikke gis i norsk regnskapslov, jf. drøftelsen i "Grunnleggende regn-
skapsprinsipper" i kapittel 2 om betydningen av forholdet mellom regnskap og s
for anvendelse av regnskapsprinsipper. Opplysningsplikten i bokstav e er d
uaktuell. De gjenstående deler av artikkel 39 nr. 1 har samme prinsipielle inn
som aksjeloven § 11-9 første ledd første punktum, hvor det heter:

«Omløpsmidler må ikke oppføres høyere enn den virkelige verdi og 
høyere enn anskaffelseskostnadene.»
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Utvalgets konklusjon om laveste verdis prinsipp for vurdering av omløpsmidle

Utvalget foreslår at innholdet av direktivets artikkel 39 nr. 1 a, b og d implemen
ved en bestemmelse om at omløpsmidler skal vurderes til den laveste av ans
seskost og virkelig verdi. Medlemslandopsjonen til å tillate nedskrivning under
kelig verdi i unntakstilfeller, jf. artikkel 39 nr. 1 c, implementeres ikke. Oppl
ningsplikten ved skattemessig betinget nedskrivning i artikkel 39 nr. 1 e får 
anvendelse.4.3.2. Historisk kost med betinget nedskrivningsplikt som vurder
prinsipp for anleggsmidler. EU-direktivet. Artikkel 35 nr. 1 bokstavene a, b o
beskriver historisk kost med betinget nedskrivningsplikt som generell vurderi
regel for anleggsmidler. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost på in
teringstidspunktet. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid skal avsk
planmessig. Ved bestemte vilkår skal anleggsmidlets verdi nedskrives særskil
helhet lyder artikkel 35 nr. 1:

«1.
a) Anleggsmidler skal verdsettes til anskaffelseskostnad eller tilvirk

ningskostnad, med forbehold for bokstav b) og c) nedenfor. 
b) Anskaffelseskostnaden eller tilvirkningskostnaden for anleggsmid

med begrenset brukstid skal reduseres gjennom verdijustering, b
net slik at anleggsmidlene avskrives planmessig i løpet av sin br
tid.

c) aa)Finansielle aktiva som tilhører anleggsmidlene kan verdijuste
slik at de gis den laveste mulige verdi som de kan ha på balanse
gen.bb)Anleggsmidler skal verdijusteres slik at de, uten hensyn til
deres brukstid er begrenset eller ikke, gis den lavest mulige verdi 
de kan ha på balansedagen, dersom det forventes at verdiforring
vil bli varig.cc)Verdijusteringene nevnt i aa) og bb) skal posteres
resultatregnskapet og angis særskilt i notene til årsregnskapet de
de ikke er oppført særskilt i resultatregnskapet.dd)Verdsetting til
laveste verdi angitt i aa) og bb) kan ikke lenger foretas dersom 
begrunnelsen for verdijusteringene ikke lenger er tilstede. 

d) Dersom anleggsmidler gjøres til gjenstand for ekstraordinær ver
justering utelukkende for skattemessige formål, skal justeringsbe
pet og begrunnelsen for justeringen angis i notene til årsregnska

Bokstav d er en parallell til artikkel 39 nr. 1 e, som er kommentert i "Laveste verdis
prinsipp for vurdering av omløpsmidler" i avsnitt 4.3.1. ovenfor. I den norske direk
tivteksten er det en språklig nyanseforskjell mellom de to bestemmelsene, som
kan ha vært tilsiktet. Bestemmelsen gir implisitt adgang til å knytte vurdering
glene også for anleggsmidler til skattemessige vurderingsregler. Som for om
midler mener utvalget at en slik adgang ikke skal gis i norsk regnskapslov. Op
ningsplikten i bokstav d er derfor uaktuell. I bokstav a er det samme uhe
begrepsbruk i den norske direktivteksten som påpekt foran under omløpsm
Anskaffelseskost er en fellesbetegnelse for kjøpspris og tilvirkningskost. Boks
er en bestemmelse om avskrivning av anleggsmidler. I den norske direktivte
er «limited useful economic lives» blitt oversatt med «begrenset brukstid». Utv
vil benytte «økonomisk levetid». For øvrig bemerkes at direktivets krav om s
matisk avskrivning er blitt oversatt med planmessig avskrivning, som er det
blerte uttrykket i norsk regnskapslovgivning. Direktivets bestemmelser om avs
ning er i hovedsak direkte implementert i Storbritannia og Danmark. I den bri
loven er det presisert at det skal tas hensyn til utrangeringsverdi ved beregn
avskrivninger. I den danske loven benyttes ordlyden «begrenset brukstid». Bo
c omhandler nedskrivning. I den norske direktivteksten er «valued at the l
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figure to be attributed to them» blitt oversatt med «gis den lavest mulige ve
Dette er en feil oversettelse av verdibegrepet. Nedskrivningsplikten for anlegg
ler er betinget, jf. bokstav bb. Betingelsen uttrykkes i artikkel 35 bokstav c cc
«(...) dersom det forventes at verdiforringelsen vil bli varig». I den engelske d
tivteksten er betingelsen «(...) if it is expected that the reduction in their value
be permanent». Det kan være en betydningsfull nyanseforskjell mellom var
permanent. I regnskapsterminologien nyttes varig ofte som synonym for langs
F.eks. er varighet kriteriet for klassifisering av eiendelene i hhv. omløpsmidle
anleggsmidler. Permanent nyttes derimot som det motsatte av midlertidig i fo
delse med klassifikasjon av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattem
vurderinger. Betingelsen i nåværende lovgivning om at verdifallet skal sky
årsaker som ikke kan antas å være forbigående har derimot det samme meni
hold som den engelske direktivteksten. Danmark har valgt å beholde formuler
av betingelsen fra den felles nordiske aksjelovutredningen. Den betingede ned
ningsplikten i bokstav bb gjelder alle anleggsmidler; materielle, immaterielle
finansielle. Nedskrivningsadgangen i bokstav aa gjelder bare finansielle anl
midler. Denne nedskrivningsadgangen har med andre ord bare et selvstend
hold for tilfeller som ikke omfattes av regelen i bokstav bb. Det er uklart om de
bestemmelsen simpelthen uttrykker laveste verdis prinsipp, eller om den h
annet innhold. Nedskrivningsadgang utover laveste verdis prinsipp innebære
bygging av skjulte reserver. Utvalget foreslår at nedskrivningsplikten i loven fo
uleres ens for alle anleggsmidler. Nedskrivninger av anleggsmidler skal resul
res. Dersom nedskrivningen ikke vises på egen linje i resultatregnskapet, sk
gis opplysninger i noter, jf. cc. Ifølge bokstav dd skal nedskrivningen revers
dersom årsaken til verdifallet ikke lenger er tilstede.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Etter de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler i aksjeloven § 11-10
anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Avskrivning skal foretas etter en
nuftig avskrivningsplan. Anleggsmiddel skal nedskrives ved ikke forbigående
difall. Avskrivningsregelen i annet ledd lyder:

«Anleggsmiddel som forringes på grunn av alder, slit eller liknende år
skal hvert år avskrives med et beløp minst så stort som en fornuftig avs
ningsplan tilsier, med mindre det åpenbart allerede er tilstrekkelig avs
vet.»

En fornuftig avskrivningsplan innebærer at avskrivning skal foretas på en syst
tisk og rasjonell måte. Den lineære avskrivningsmetoden er ikke obligatorisk, 
ken etter lov eller i henhold til god regnskapsskikk, men de fleste foretak ben
denne metoden. Bestemmelsen om at avskrivning kan sløyfes når anleggsm
«åpenbart allerede er tilstrekkelig avskrevet», er uheldig. Utsettelse av avskr
gene vil ikke gi en sammenstilling av inntekter og kostnader i utsettelsesperi
En bedre praksis ville være å endre avskrivningsplanen slik at det foretas l
avskrivning i den gjenværende økonomiske levetiden. Anleggsmiddel som ha
grenset brukstid skal ikke avskrives. Dette kan eksempelvis gjelde tomteom
Nedskrivningsregelen i tredje ledd lyder:

«Er den virkelige verdi av et anleggsmiddel lavere enn den verdi eiend
etter bestemmelsene i første og annet ledd kan oppføres med, og dett
des årsaker som ikke kan antas å være forbigående, skal eiendelen n
ves i den utstrekning det må anses nødvendig etter god regnskapsski
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Den norske regelen inneholder to betingelser for nedskrivning. I den første b
gelsen må ikke forbigående årsaker til et verdifall ganske enkelt bety et ikke f
gående verdifall. I tillegg til denne betingelsen skal nedskrivningen anses nø
dig etter god regnskapsskikk. Bestemmelsen aksjeloven § 11-10 første ledd
anleggsmiddel ikke kan oppføres høyere enn til den verdi det var oppført med
nærmest forutgående balanse, er et generelt forbud mot oppskrivning. Beste
sen hindrer samtidig reversering av nedskrivning. Det er gitt unntak for langs
fordring i § 11-10 femte ledd. Under bestemte forutsetninger kan det foretas
skrivning av anleggsmidler, jf. aksjeloven § 11-10 fjerde ledd. Utvalget har 
foretatt noen systematisk gjennomgang av norske regnskaper med henblik
kartlegge omfanget og omstendighetene rundt nedskrivning av anleggsmidler
ske selskaper har neppe fullt ut etterfulgt kravet om nedskrivninger til virkelig v
for anleggsmidler. Omfanget av nedskrivninger synes imidlertid å ha øket no
senere år og da særlig i tilknytning til endringer i selskapenes ledelse.

Utvalgets konklusjon om historisk kost med betinget nedskrivningsplikt som v
ringsprinsipp for anleggsmidler

Utvalget foreslår at innholdet av direktivets artikkel 35 nr 1 a, b og c implemen
ved følgende bestemmelse: Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelses
Anleggsmiddel som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter e
nuftig avskrivningsplan. Anleggsmiddel skal nedskrives til virkelig verdi ved v
difall som forventes å være ikke forbigående. Nedskrivning skal reversere
grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Artikkel 35 nr. 1 c aa om
særskilt nedskrivningsadgang for finansielle anleggsmidler implementeres 
Finansielle anleggsmidler omfattes av den betingede nedskrivningsplikten
anleggsmidler generelt. Kravet om resultatføring i artikkel 35 nr. 1 c cc er aut
tisk implementert ved kongruensprinsippet. Det er derfor overflødig med en lo
stemmelse om at nedskrivning og reversering skal resultatføres. Kravet i den s
bestemmelsen om spesifikasjon av nedskrivning i resultatoppstilling eller no
ivaretatt ved spesifikasjonskravene i oppstillingsplanen, jf. lovutkastet § 6-1.

4.3.2 Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for anleggsmidler er definert i EU-direktivets artikkel 35 nr. 
og 4:

«2.  Anskaffelseskostnaden skal beregnes ved å legge sammen innk
pris og utgifter forbundet med kjøpet.«  

3 . a)  Tilvirkningskostnaden skal beregnes ved at kostnader direkte k
tet til det aktuelle produkt legges til innkjøpsprisen for råvarer og 
bruksvarer.  

b)  En rimelig del av kostnadene som bare indirekte knytter seg til 
aktuelle produkt kan inngå i tilvirkningskostnaden, i den utstrekni
de gjelder tilvirkningsperioden.  

«4.  Renter på kapital som er lånt for å finansiere produksjonen av 
anleggsmidler kan medregnes i tilvirkningskostnaden i den utstre
ning de gjelder tilvirkningsperioden. I så fall skal medregning av 
slike renter under «aktiva» opplyses i notene til årsregnskapet.»

Anskaffelseskost for omløpsmidler er i artikkel 39 nr. 2 knyttet til bestemmelsen
anskaffelseskost for anleggsmidler:

«2. Definisjonene av anskaffelseskostnad og tilvirkningskostnad ang
artikkel 35 nr. 2 og 3 får anvendelse. Medlemsstatene kan også 
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tilvirkningskostnadene.»

I den norske versjonen av direktivet er «purchase price» oversatt med «ans
seskostnad». Etter utvalgets oppfatning ville den korrekte oversettelsen ha
«kjøpspris». I regnskapsmessig sammenheng er anskaffelseskost og historis
synonymer. Anskaffelseskost er en fellesbetegnelse som benyttes for alle eien
Kjøpspris benyttes for varer, varige driftsmidler og immaterielle eiendeler so
kjøpt, samt for investeringer. Tilvirkningskost benyttes for egentilvirkede eiend
For fordringer benyttes bare anskaffelseskost. For gjeld benyttes opptakskos

Direktivets bestemmelser om anskaffelseskost er ved den valgte henvis
steknikken felles for omløpsmidler og anleggsmidler. For omløpsmidler er ad
gen til å inkludere lånekostnader i tilvirkningskost medlemslandopsjon. 
omløpsmidler er det presisert at distribusjonskostnader ikke skal inkluderes i 
kningskost.

Bestemmelsen om distribusjonskostnader er uklar. Begrepet distribusjons
nader må ses i sammenheng med de oppstillingsplanene for resultatregnskap
har funksjonsinndeling. (Artikkel 25 er rapportform med funksjonsinndeling
artikkel 26 er kontoform med funksjonsinndeling. Utvalget har i "Resultatregnskap,
balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel 7 foreslått rapportform med artsinn
deling, dvs. artikkel 23.) Etter funksjonsinndelingen er distribusjonskostnader 
het med administrasjonskostnader egne funksjoner atskilt fra innkjøp og tilvirkn
Distribusjonskostnader i denne sammenheng er derfor begrenset til kostnade
påløper ved distribusjon til kunder. Utvalget mener at begrepet må ha samm
hold i vurderingsregelen.

En avgrensning av begrepet distribusjonskostnader til kundedistribusjons
nader er også nødvendig i forhold til vanlige definisjoner av anskaffelseskos
varelager som finnes både i internasjonale regnskapsstandarder og i regnska
darder i EU-land. I den britiske regnskapsstandarden om varelager, SSAP 9,
i definisjonen av anskaffelseskost brukt formuleringen: «comprise that expend
which has been incurred in the normal course of business in bringing the prod
service to its present location and condition». Hvis regnskapsstandarden ikk
være i konflikt med direktivbestemmelsen om distribusjonskostnader, må dire
begrepet være avgrenset til kostnader ved kundedistribusjon. Men derm
bestemmelsen overflødig, og utvalget vil fraråde implementering.

Aksjeloven § 11-4 tredje ledd er en fellesbestemmelse om anskaffelsesko
for anleggsmidler og omløpsmidler:

«Med anskaffelseskostnad menes kostnad ved erverv eller tilvirkning av 
delen.»

I Regnskapslovkomitéens innstilling heter det på side 94:

«Begrepene anskaffelses- og tilvirkningskostnader er i seg selv ikke 
dige, idet disse størrelser vil kunne beregnes på en rekke ulike måter, a
gig av de prinsipper som legges til grunn for fordeling av virksomhet
kostnader på de enkelte vurderingsobjekter. Det avgjørende i relasj
den gitte regelen må være at den valgte beregningsmåte ikke er ufo
med god regnskapsskikk.»

Aksjeloven § 11-10 første ledd annet punktum har en tilleggsbestemmels
anskaffelseskost for anleggsmidler:

«I anskaffelseskostnaden kan medregnes kostnader til forbedring so
medgått i regnskapsåret eller som var medtatt i balansen for det forutgå
regnskapsår.»
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Det er ikke presisert hva som ligger i «forbedringer». I praksis kan det være va
lig å skille mellom forbedring og vedlikehold.

Både i direktivet og i norsk lovgivning uttrykker bestemmelsen om anska
seskost at anskaffelse kan skje enten ved kjøp eller ved egentilvirkning. Ansk
seskost ved kjøp er kjøpspris med tillegg av kjøpskostnader. Dette trenger 
nærmere forklaring. Derimot er det prinsipielle spørsmål knyttet til anskaffelses
ved egentilvirkning. Det er to alternative definisjoner av tilvirkningskost: varia
tilvirkningskost, som inkluderer direkte og indirekte variable kostnader, og (
tilvirkningskost, som inkluderer direkte og indirekte variable og faste tilvirknin
kostnader.

Under vanlige omstendigheter vil en bedrift bruke variable innsatsfaktorer 
i den utstrekning de motsvares av en verdiskapning ved tilvirkningen. Variabl
virkningskostnader representerer en transformasjon av realressurser fra en f
en annen, og en slik transformasjon er ikke en kostnad. Variable tilvirkningsko
der skal derfor inngå i tilvirkningskost og sammenstilles med inntjeningen so
knyttet til det tilvirkede godet.

En kan ikke like kategorisk fastslå at faste kostnader (herunder rentekostn
skal være en del av tilvirkningskost. Faste kostnader er ofte en funksjon av b
tens produksjonskapasitet. Produksjonskapasitet er også en realressurs so
transformeres fra en form til en annen. På kort sikt er det imidlertid ikke noen 
menheng mellom verdien av å nytte produksjonskapasiteten og de faste kostn
Spesielt kan verdien av produksjonskapasiteten være lav eller null i periode
lav kapasitetsutnyttelse. I slike tilfeller må den verdien som inngår i tilvirknings
være tilsvarende lav. I perioder med full kapasitetsutnyttelse blir skillet me
faste og variable innsatsfaktorer mindre skarpt, fordi produksjonsapparate
alternativ anvendelse. Over tid vil en forvente at kostnad og nytteverdi ved pro
sjonskapasitet vil konvergere. I alle tilfelle ser en at faste kostnader i hver pe
er et nokså ufullkomment uttrykk for kostnadene ved kapasitetsanvendelsen
legg må det ses hen til kapasitetssituasjonen dersom faste kostnader skal m
tilvirkningskost. Dette gjelder ved vurdering både av varer og egentilvirkede va
driftsmidler.

Selv om utvalget ser det som korrekt å ta i betraktning kapasitetssituasjone
beregning av tilvirkningskost, må dette prinsippet kunne lempes på for de små
takene.

Anskaffelseskost for varer er definert i NRS nr. 1:

«Anskaffelseskost er de kostnader som er påløpt for å bringe varelage
nåværende tilstand og plassering. Anskaffelseskost for tilvirkede vare
kluderer tillegg for indirekte tilvirkningskostnader. Tillegget omfatter no
malt også faste tilvirkningskostnader. For varer med lang tilvirkning
kan rentekostnader inngå i tilvirkningskost.»

Variable kostnader utgjør normalt en stor del av de direkte kostnadene, me
faste kostnadene ofte utgjør en større del av de indirekte. Direktivets og stand
referanse til indirekte kostnader må sees på denne bakgrunn. Indirekte kos
omfatter eksempelvis indirekte materialer (hjelpestoffer), avskrivning av byg
ger, vedlikehold, produksjonsforsikring, o.l. Både direkte og indirekte kostnad
kostnader som er medgått til å bringe varelageret til dets nåværende tilstand o
sering og bør kunne sammenstilles med fremtidige inntekter. Dette bør reflekt
resultatregnskapet etterhvert som varene selges, og taler for standardens 
med (full) tilvirkningskost.

Ved bruk av tilvirkningskost vil en i større grad enn ved bruk av variabel til
kningskost behandle kjøp og tilvirkning av like ferdigvarer på samme måte. De
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Ved beregning av indirekte faste kostnader må normal kapasitetsutnyttels
ges til grunn, evt. virkelig kapasitetsutnyttelse dersom dette overstiger antat
malnivå. Tilvirker foretaket flere ulike varer må fordeling av indirekte kostna
bygge på realistiske analyser av de ulike aktiviteter som inngår i tilvirkninge
den enkelte vare.

Etter NRS 1 kan foretak som ikke er børsnotert eller av stor allmenn inte
av praktiske årsaker anvende den skattemessige verdien som anskaffelsesko
skattemessige verdien for tilvirkede varer er ikke full tilvirkningskost. Etter ska
loven § 50 annet ledd pkt. a skal råstoffer, halvfabrikata, hjelpestoffer og pro
sjonslønn regnes til tilvirkningsverdien. En slik vurderingsregel ligger innen
direktivets mulighetsområde. Utvalget ser det som hensiktsmessig å viderefø
differensiering ved vurdering av tilvirkede varer. Derfor er det foreslått en sæ
bestemmelse om at små foretak kan anvende variabel tilvirkningskost, jf. "Foren-
klete vurderingsregler for små foretak" i avsnitt 4.6. om forenklete vurderingsre
gler. Denne antas i mange tilfeller å være identisk med skattemessig tilvirkn
verdi.

I Storbritannia og Danmark er det adgang til å inkludere en rimelig ande
indirekte kostnader som relaterer seg til produksjonsperioden i tilvirkningsko
Danmark er det ikke adgang til å balanseføre lånekostnader. I Storbritannia 
derimot adgang til å balanseføre lånekostnader. Etter IAS er anskaffelseskost
virkede varer full tilvirkningskost. IASC foretrekker at lånekostnader inkluder
tilvirkningskost, men kostnadsføring er tillatt.

For egentilvirkede varige driftsmidler gjelder de samme spørsmål som
egentilvirkning av varer. Bare kostnader som medfører fremtidige økonomiske
deler skal oppføres som eiendel. De balanseførte kostnadene kan ikke overst
virkelige verdien av anleggsmidlet.

Materielle anleggsmidler er omhandlet i IAS 16 «Property, Plant and Eq
ment (varige driftsmidler)» og er også omtalt i IAS 22 «Accounting for Busin
Combinations». Anskaffelseskost defineres i IAS 16 som kjøpsprisen inklu
importavgifter, andre ikke refunderbare avgifter og andre direkte kostnader re
til igangsetting av anlegget samt fradrag for rabatter. Direkte kostnader inklu
f.eks. kostnader ved tilrettelegging av anleggsområder, installasjons- og m
ringskostnader, konsulenthonorar til arkitekter mv. Administrasjonskostnader
kan relateres direkte til kjøpet av anlegget, kan etter IAS 16 balanseføres som
av anlegget. Oppstartingskostnader og kostnader ved prøveproduksjon balan
normalt ikke som en del av anlegget. Slike kostnader kan kun balanseføres
grad de er helt nødvendige for å gjøre anlegget operativt. I de tilfeller oppstar
kostnader og kostnader ved prøveproduksjon o.l. inngår i investeringskalkylen
denne type kostnader balanseføres.

Det kan ofte være vanskelig å skille mellom forbedringer som kan balanse
og vedlikehold som kostnadsføres, jf. kommentaren ovenfor til nåværende be
melse i aksjeloven § 11-10. Utgifter som øker anleggets fremtidige inntjenings
skal oppføres som anleggsmiddel. Økning i anleggets levetid eller produksjo
pasitet, vesentlig forbedring i ferdigproduktets verdi eller reduserte produks
kostnader i forhold til tidligere forventninger er å oppfatte som økning av anleg
fremtidige inntjeningsevne. Tilsvarende spørsmål om balanseføring gjelder fo
jøinvesteringer som i dag er nødvendige for både eksisterende og nye anleg
vil være korrekt å balanseføre miljøinvesteringer dersom de er nødvendige
kunne realisere økonomiske fordeler i den øvrige virksomheten. Også her rep
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terer summen av de fremtidige økonomiske fordeler en øvre grense for bala
ringen.

Rentekostnader for kapitalbinding ved tilvirkning er tilvirkningskostnad
Spørsmålet om balanseføring av rentekostnader ved egentilvirkning har 
betydning jo lengre tilvirkningsperioden er. Det kan være vanskelig å identifi
rentekostnader for hvert anleggsmiddel. Det er vanlig i praksis å beregne en 
kostnad på hele investeringsbeløpet ved å anvende selskapets gjennoms
gjeldsrente. Balanseføringen kan imidlertid ikke overstige gjeldsrentene. Bala
føring av rentekostnader er en tillatt løsning etter IAS. I Storbritannia er balan
ring tillatt men ikke obligatorisk, og det er ikke utarbeidet noen regnskapsstand
på området.

Også for varige driftsmidler legges det opp til en differensiering, slik at 
foretak kan anvende variabel tilvirkningskost, jf. "Forenklete vurderingsregler for
små foretak" i avsnitt 4.6. om forenklete vurderingsregler for små foretak.

Prinsippene for anskaffelseskost for immaterielle eiendeler er identisk 
anskaffelseskost for materielle anleggsmidler. Anskaffelseskost har imidlertid
mening i de tilfeller immaterielle eiendeler kan balanseføres. Det vises til "Balan-
seføring av eiendeler" i avsnitt 4.2.1. ovenfor, og til avsnittene om forskning o
utvikling og goodwill i "Spesielle vurderingsregler" i avsnitt 4.4..

For kontanter, bankinnskudd og investeringer er det normalt ikke vanske
fastsette anskaffelseskost. Det samme gjelder fordringer som kjøpes i et m
f.eks. obligasjoner. Fordringer som oppstår i forbindelse med en salgstransa
vil normalt bli balanseført til pålydende verdi selv om fordringen er rentefri. Re
skapsrådets uttalelse nr. 1/91 om regnskapsmessig behandling av rentefritt k
salg er drøftet i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om grunnleg-
gende regnskapsprinsipper. Uttalelsen gjelder kredittsalg hvor prisen på vare
tjenesten inneholder en rentekompensasjon som ikke er avtalt, eller hvor avtal
er vesentlig lavere enn markedsrenten. Etter transaksjonsprinsippet er salgs
verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Verdien av en rentefri fordr
nåverdien av betalingen diskontert med markedsrenten for fordring med tilsva
risiko. Denne verdien er anskaffelseskost for fordringen. Den beregnede rent
legges fordringen fram til betalingstidspunktet og vises som finansinntekt. I pr
har det ikke vært vanlig å skille ut rentekomponenten ved varesalg fordi den e
betraktet som uvesentlig. Lang kredittid uten rente eller med rente vesentlig l
enn markedsrenten kan imidlertid føre til misvisende salgsinntekt og overvu
anskaffelseskost for fordringen. Uttalelsen reflekterer for øvrig at tap på fordri
ikke betraktes som kostnad, men som uopptjent inntekt.

Utvalgets konklusjon om anskaffelseskost for eiendeler

Utvalget foreslår at innholdet av artikkel 39 nr. 2 og artikkel 35 nr. 2, 3 og 4 im
menteres ved en fellesbestemmelse om anskaffelseskost for eiendeler: Ans
seskost ved kjøp er kjøpspris med tillegg for kjøpskostnader. Anskaffelseskos
tilvirkning er tilvirkningskost.

4.3.3 Tilordning av anskaffelseskost
Artikkel 40 nr. 1 omhandler ulike tilnærmingsmetoder for tilordning av anskaf
seskost for bl.a. varer og finansielle eiendeler:

«
1. Medlemsstatene kan tillate at anskaffelseskostnad eller tilvirknin

kostnad for varebeholdninger i samme gruppe og alle artsbestem
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ting, inkludert finansinvesteringer, beregnes enten på grunnlag a
veiede gjennomsnittspriser eller etter metodene «først inn, først 
(FIFO) eller «sist inn, først ut» (LIFO), eller en tilsvarende metode

Tilordningsreglene har mest åpenbar anvendelse for omløpsmidler, men g
også arter under anleggsmidler hvor spesifikk tilordning ikke er naturlig eller 
siktsmessig. Artikkelen er en medlemslandopsjon til å tillate tilnærmingsmet
og betyr at tilordning av anskaffelseskost som hovedregel skal skje ved spe
identifikasjon. I den engelske versjonen gjelder medlemslandopsjonen varer «
same category and all fungible items including investments.» En riktig overse
av «fungible» er ombyttbar. Identiske verdipapirer er eksempel på ombyttbare
deler.

Artikkel 40 nr. 2 inneholder en opplysningsplikt ved bruk av tilnærmingsme
der:

«
2. Dersom verdien oppført i balansen som følge av anvendelsen av

beregningsmetodene angitt i nr. 1 på balansedagen varierer vese
fra en verdi basert på den sist kjente markedspris forut for balans
gen, skal differansen angis samlet for hver gruppe i notene til årsr
skapet.»

Utvalget forutsetter at denne bestemmelsen bare er relevant for LIFO-metod
normallagermetoden. Utvalgets forståelse av opplysningsplikten er også refle
IAS 2 (revidert 1993), hvor det bare er eventuell bruk av LIFO-metoden som ut
særlig opplysningsplikt. I kommentarene til den danske årsregnskabsloven s
Hassellager og Runge Johansen (s. 33) at: «Et sådant forskelsbeløb vil i prin
kunne være aktuelt ved anvendelsen af enhver af de tilladte beregningsmet
Per Thorell skriver i en kommentarbok til EU-direktivene (s. 107) at det forelig
en omfattende opplysningsplikt i de tilfeller den balanseførte lagerverdien av
vesentlig fra markedsverdien. Etter utvalgets syn er det ut fra direktivets ordlyd
nødvendig å legge til grunn det stringente syn til Hasselager/Runge Johans
Thorell på dette punktet. Ved FIFO-metoden og gjennomsnittsmetoden inngå
siste anvendte markedspris i beregningen, og det vil ikke oppstå vesentlige 
som nødvendiggjør opplysning i note.

Norsk regnskapslovgivning regulerer ikke tilordning av anskaffelseskost.
Hovedregelen om spesifikk tilordning av anskaffelseskost er selvsagt og 

ger strengt tatt ikke noen lovbestemmelse. På den annen side kan en paragr
bare uttrykker de tillatte unntakene fra en uuttalt hovedregel, bli noe forvirrende
den grunn har utvalget valgt å ta med en formulering av hovedregelen om spe
tilordning.

Tilordning av anskaffelseskost for varer er drøftet i norsk regnskapsstanda
varer (NRS 1):

«For varer som er spesifikt identifiserbare og varer som er tilvirket fo
holdes adskilt for bestemte formål, skjer tilordningen av anskaffelses
ved en spesifikk identifisering av kostnadene. For andre varer vil tilordn
av anskaffelseskost skje etter FIFO-metoden (først inn - først ut) eller 
gjennomsnitt.»

For varer hvor spesifikk tilordning ikke er praktisk mulig, kan FIFO-metoden v
en tilnærming til en spesifikk tilordning som gjenspeiler de fysiske strømm
Men selv om argumentet om fysiske strømmer ofte fremheves, har slike argum
liten økonomisk mening. FIFO-metoden medfører at alle inntektselementer, 
normal fortjenestemargin og verdistigning i lagringsperioden, vises på salgs
punktet i resultatet. I tillegg vises varene i balansen tilnærmet til den mest op
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terte anskaffelseskost, avhengig av varelagerets omløpshastighet og prisstig
for varene, jf. drøftelsen ovenfor av opplysningsplikten i artikkel 40 nr. 2.

Det kan hevdes at LIFO-metoden gir en varekostnad som er en tilnærmi
gjenanskaffelseskost. LIFO-metoden vil på den annen side gi urealistisk vurd
av varene i balansen, og til dels misvisende resultatrapportering ved reduksj
varelageret. Uansett vil LIFO-metoden innebære en uheldig sammenblandi
ulike regnskapsmodeller.

Et syn på LIFO-metoden er at en andel av varelageret kan anses som en 
nent investering, slik at varekretsløpet bare består av den økonomisk beve
andelen av varelageret. Normallagermetoden vil imidlertid representere en
konsekvent metode for dette. Det er tvilsomt om denne metoden gir en menin
beskrivelse av økonomisk adferd.

Storbritannia og Danmark har implementert bestemmelsen uten å beg
metodevalget. Dette er imidlertid i begge land strammet inn ved standarder. I S
9 (revidert) tas det avstand fra LIFO-metoden. I den danske regnskapsvejledn
om varebeholdninger (RV nr. 8) tillates ikke LIFO-metoden. Etter IAS skal 
foretas spesifikk tilordning av anskaffelsekost for varer som er spesifikt identif
bare og varer som er tilvirket for og holdes atskilt for bestemte formål. FIFO-m
den og gjennomsnittsmetoden foretrekkes som tilnærmingsmetoder, men L
metoden er tillatt. LIFO-metoden er utbredt i USA og enkelte europeiske land, f
Tyskland. Anvendelse av LIFO-metoden har ofte sammenheng med skattem
forhold. I Norge skal FIFO-metoden benyttes ved skattemessig vurdering av 
som er «ikke-individualiserbare», jf. skatteloven § 50 annet ledd pkt. a.

Finansielle eiendeler kan være ombyttbare, uavhengig av om de er klass
som omløpsmiddel eller anleggsmiddel. For ombyttbare eiendeler er spesifikk
tifikasjon ikke meningsfylt for resultatmåling og balansevurdering, selv om d
individualiserbare. Derfor er heller ikke en tilnærming til spesifikk identifikasjon
utgangspunkt for valg av tilordningsmetode. Utvalget mener at ombyttbare fin
elle eiendeler bør vurderes under ett, og de bør tilordnes gjennomsnittlig ansk
seskost.

Utvalgets konklusjon om tilordning av anskaffelseskost

Utvalget foreslår at medlemslandopsjonen i artikkel 40 nr. 1 implementeres ve
gende bestemmelse: Anskaffelseskost skal som hovedregel tilordnes spe
Varer kan tilordnes anskaffelseskost ved FIFO-metoden eller gjennomsn
anskaffelseskost. Ombyttbare finansielle eiendeler skal tilordnes gjennomsn
anskaffelseskost.

Opplysningsplikten i artikkel 40 nr. 2 er ikke relevant for de metodene so
foreslått.

4.3.4 Nærmere om avskrivning av anleggsmidler
Avskrivningsplikten for anleggsmidler gjelder både varige driftsmidler og imm
rielle eiendeler. I en nærmere drøftelse av avskrivninger kan det være hensik
sig å ta utgangspunkt i varige driftsmidler.

Varige driftsmidler er eiendeler til varig eie eller bruk. Avskrivninger er ko
naden ved å anvende driftsmidlet. Verdien av et varig driftsmiddel er funksjo
de kontantstrømmer driftsmidlet skaper. På et gitt tidspunkt er verdien lik nåve
av de fremtidige kontantstrømmer på tidspunktet. I et perfekt marked vil dette
være markedsprisen for driftsmidlet.



NOU 1995:30
Kapittel 4 Ny regnskapslov 194

misk
n gitt
fts-
de er
m er
dette

ng av
iske
filer
heng
 nød-
rlige
ntje-

etid.
d en
ette
ivnin-
ssive
 lov-

er at
gende

eri-
eære
stant

tids-
mer
lls-
onti-

eltar
ksjon-
 for-

øres i
emti-
gså i
ingen
unn.
s og
ingen

e som
sut-

el av

lle
il det
ktivet
De fleste varige driftsmidler med unntak av tomter har begrenset økono
levetid. Begrensningen kan skyldes at driftsmidlet bare kan produsere e
mengde og derfor blir forbrukt, eller driftsmidlet kan forringes med tiden. Dri
midlets evne til å skape kontantstrømmer avtar over tid. Verdifallet i en perio
forskjellen i nåverdi ved begynnelsen og slutten av perioden. Avskrivninger so
kostnaden ved å anvende driftsmidlet, er lik verdifallet. I et perfekt marked er 
også lik fallet i markedsprisen.

I et transaksjonsbasert historisk kost regnskap er avskrivninger en fordeli
investeringsutgiften (minus eventuell utrangeringsverdi) over den økonom
levetiden. Beslutning om avskrivningsmetode er et valg mellom ulike tidspro
på fordeling av investeringsutgiften. Fordelingsproblemet bør ses i sammen
med forventet inntjeningsevne, siden det er reduksjon i inntjeningsevnen som
vendiggjør avskrivninger i regnskapet. Manglende sammenheng kan gi vilkå
resultatmålinger og rentabilitetsberegninger. Usikkerhet ved den fremtidige in
ningen må hensyntas ved valg av avskrivningsplan.

Etter direktivet skal avskrivningene være systematiske over økonomisk lev
Det er noe uklart hvor mye som ligger i kravet om systematisk fordeling. Me
ordrett forståelse vil de vanligste avskrivningsmetodene utvilsomt oppfylle d
kravet. De vanligste avskrivningsmetodene er lineær metode (konstante avskr
ger), saldometoden (degressive avskrivninger), årssiffermetoden (degre
avskrivninger) og produksjonsenhetsmetoden (variable avskrivninger). I norsk
givning brukes uttrykket «fornuftig avskrivningsplan». Forståelsen av dette 
avskrivningene skal sammenstilles med inntjeningen, i tråd med de grunnleg
prinsipper for et historisk kost regnskap.

En teoretisk avskrivning er tilpasset driftsmidlets kontantstrøm slik at hver p
odes regnskapsmessige rentabilitet blir lik investeringens internrente. Den lin
metoden tilsvarer teoretisk avskrivning når kontantstrømmen avtar med et kon
beløp i hver periode.

Fremtidige kontantstrømmer inkluderer kontantstrømmer på utrangerings
punktet. I tillegg til den direkte utrangeringsverdien vil det være kontantstrøm
knyttet til nedmontering, opprydding, herunder fjerning av miljøskadelige avfa
stoffer o.l. Regnskapsrådet har avgitt uttalelse nr. 86 om fjerningsutgifter på k
nentalsokkelen. Det gjengis fra uttalelsen:

«I henhold til konsesjonsvilkårene for de lisenser som oljeselskapene d
i, kan Staten pålegge rettighetshaverne å fjerne anleggene ved produ
sopphør eller når lisensen utløper. Selskapene har derfor en fremtidig
pliktelse som det må tas hensyn til i regnskapet og den må kostnadsf
takt med inntekten. En praktisk fremgangsmåte er å periodisere de fr
dige fjerningsutgiftene etter produksjonsenhetsmetoden. Dette er o
samsvar med amerikanske regnskapsprinsipper (FAS 19). Ved beregn
av forpliktelsens omfang må det legges realistiske forutsetninger til gr
Dette gjelder bl.a. hvilke installasjoner som må forventes å måtte fjerne
hvordan fjerningen skal gjennomføres. Den regnskapsmessige avsetn
for fremtidige fjerningsutgifter gjelder bare selskapenes egenandel.»

Det er nåverdien av fjerningsutgiften som skal periodiseres på samme måt
investeringsutgiften. Ved å neddiskontere til investeringstidspunktet er fjerning
giften korrigert for tidsverdien. Kostnaden vil bestå av to komponenter: en and
nåverdien av fjerningsutgiften og en beregnet rente.

Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom varige driftsmidler og immaterie
eiendeler når det gjelder økonomisk levetid og avskrivninger. Men i praksis v
ofte være større usikkerhet om levetiden for immaterielle eiendeler. Både dire
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og norsk regnskapslovgivning har særregler om avskrivninger av forskning
utviklingskostnader og goodwill. Disse særreglene er nærmere drøftet i "Spesielle
vurderingsregler" i avsnitt 4.4..

4.3.5 Tilnærming til virkelig verdi
Forslaget til vurderingsregler både for omløpsmidler og anleggsmidler inneh
begrepet virkelig verdi. Virkelig verdi skal forstås som det universelle verdibe
pet. Tillegget «virkelig» er egentlig overflødig, men kan være tjenlig som en sp
lig påminnelse, ettersom verdi i mange sammenhenger brukes mindre strin
Virkelig verdi er dessuten et innarbeidet lovuttrykk. Begrepet er ikke benyt
fjerde direktiv.

Verdi uttrykkes ved nåverdi, definert som forventede kontantstrømmer ne
kontert til vurderingstidspunktet med en relevant risikojustert rente. Det er in
prinsipiell forskjell mellom ulike klasser og arter av eiendeler mht. hvordan v
skal uttrykkes. For øvrig er det mange teoretiske aspekter ved begrepet som
skal berøres her. Det er den regnskapsmessige tilnærmingen til virkelig verd
er temaet for det følgende.

Direktivet har ikke noe begrep med samme funksjon som virkelig verdi i n
lovgivning. I formuleringen av laveste verdis prinsipp for omløpsmidler i artik
39 nr. 1 brukes uttrykket «markedspris». Ved implementeringen i Storbritann
«market value» erstattet med «net realisable value» i en generell vurderingsre
omløpsmidler. Den danske årsregnskabsloven anvender uttrykket «dagspris»

I nordisk regnskapslovgivning er «laveste verdis prinsipp» uttrykket for 
generelle vurderingsprinsippet for omløpsmidler. Danskene bruker fortsatt ut
ket til å karakterisere vurderingsreglene for omløpsmidler. I engelsk terminolo
uttrykket «lower of cost and market». Det er ingen forskjell i det regnskapsfa
innholdet i de to uttrykkene. Nedskrivningsplikten er i forhold til det samme ve
begrepet. Skinner skriver i Accounting Standards in Evolution (1987 s. 300)
Canada, there has been no (...) recommendations as to the meaning of »ma
the phrase »lower of cost and market«, but practice is fairly well established.»
varer skriver Skinner videre: «Since inventory is acquired for resale, the rele
market price is a selling price. (...) Market is thus taken as realizable value less
that would directly and necessarily be incurred to effect a sale.»

Som nedskrivningsverdi for anleggsmidler refererer artikkel 35 til «the lo
figure to be attributed to them». Den norske oversettelsen av dette er komme
avsnitt 4.3.2. foran. I britisk lovgivning brukes uttrykket «diminution in value» i
generell vurderingsregel for anleggsmidler. Den danske årsregnskabsloven a
der ganske enkelt uttrykket «værdien», som av Hasselager og Runge Johan
kommentert slik (1992 s. 456): «Værdien er her et aktivs konkrete nytteværd
selskabs økonomiske sammenhæng.» Internasjonalt er det ikke entydig s
anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi. Dette er nok bakgrunnen fo
bestemmelsen i artikkel 35 er så lite presis.

Det kan således ikke være i konflikt med direktivet å fastholde bruken av
kelig verdi i ny regnskapslov.

Etter aksjeloven § 11-9 gjelder virkelig verdi for anvendelse av laveste ve
prinsipp for omløpsmidler. Innholdet av begrepet er definert slik:

«Som den virkelige verdi av omløpsmiddel skal anses salgsverdien 
fradrag for salgskostnadene, dersom ikke eiendelens art eller andre fo
tilsier at det i samsvar med god regnskapsskikk fastsettes en annen v
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Bestemmelsen om at definisjonen av virkelig verdi kan fravikes i samsvar med
regnskapsskikk, er et eksempel på regulert overstyring, jf. drøftelsen av d
"Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2. Bestemmelsen kan fortolkes 
tillate fravik fra individuell anvendelse av laveste verdis prinsipp. Sikringsvur
ring og porteføljevurdering er nærmere drøftet i avsnitt 2.3.8. Bestemmelse
også vært fortolket til å tillate bruk av gjenanskaffelseskost som virkelig verdi

Virkelig verdi gjelder også ved nedskrivningsplikten for anleggsmidler i § 
10 tredje ledd. Innholdet av virkelig verdi for anleggsmidler er ikke definert. S
om de generelle vurderingsreglene følger klassifiseringen i omløpsmidle
anleggsmidler, er det hensiktsmessig å drøfte tilnærmingen av virkelig verd
ulike arter av eiendeler.

Virkelig verdi for varer er drøftet i NRS 1. Hovedspørsmålet i drøftelsen er h
ket tidspunkt salgsverdien skal knyttes til, balansedagen eller fremtidig salg
punkt. Under forutsetning av fortsatt drift må vurderingen ta utgangspunkt i v
kretsløpet og fremtidig salgstidspunkt. I tilfeller med særlig lang lagringstid 
virkelig verdi beregnes som nåverdien av fremtidig salgsverdi. Ukurante varer
ves ned til forventet fremtidig salgspris. Tilnærmingen til virkelig verdi er derfor
for ukurante og kurante varer. For råvarer og varer under tilvirkning er ferdig
relse det normale. Virkelig verdi beregnes ved å ta utgangspunkt i salgsverdi
ferdig tilvirkede varer. Denne reduseres med gjenstående tilvirkningskostnad
salgskostnader.

Gjenanskaffelseskost er ikke et selvstendig tilnærmingsalternativ for virk
verdi. For råvarer og varer under tilvirkning kan det imidlertid i praksis være 
usikkerhet ved estimeringen av både salgsprisen og kostnadsfradraget. En p
tilnæringsmetode er derfor å vurdere råvarer og eventuelt også varer under t
ning til gjenanskaffelseskost på balansedagen.

Etter IAS 2 og den britiske SSAP 9 er virkelig verdi for varelager lik netto sa
verdi. Den britiske standarden tillater at gjenanskaffelseskost kan brukes so
praktisk tilnærming. Ved anvendelse av laveste verdis prinsipp på varer i USA
tes verdien til gjenanskaffelseskost, men slik at netto salgsverdi er en øvre g
og netto salgsverdi etter fradrag for en normal fortjeneste er en nedre grense f
dien. Amerikansk praksis har ikke internasjonal støtte.

Virkelig verdi av varige driftsmidler under forutsetning om fortsatt drift sk
beregnes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, jf. drøftelsen i "Nærmere
om avskrivning av anleggsmidler" i avsnitt 4.3.5.. Det er ingen motsetning mello
beregningen av virkelig verdi for varige driftsmidler og virkelig verdi for var
Kontantstrømmen for det varige driftsmidlet inneholder den samme netto salg
dien som er virkelig verdi for varer. Slik beregning av virkelig verdi for var
driftsmidler er i samsvar med GRS 6 om nedskrivning av anleggsmidler, og i 
svar med allmenn internasjonal forståelse. Operasjonalisering av en nedskriv
verdi i forbindelse med nedskrivning av anleggsmidler varierer likevel betyd
GRS 6 tillater at gjenanskaffelseskost nyttes som nedskrivningsverdi, når nå
beregningen er særlig vanskelig eller usikker. IAS 16 tillater bruk av både sum
av udiskonterte kontantstrømmer og nåverdi.

Virkelig verdi av immaterielle eiendeler er som for varige driftsmidler, og m
mange tilfelle vurderes i sammenheng med disse.

Virkelig verdi av kontanter, bankinnskudd mv. er de nominelle størrelser.
fordringer skal virkelig verdi beregnes som nåverdi. For kundefordringer vil 
praksis normalt ikke ta hensyn til renteelementet, hverken i anskaffelseskos
ved senere beregning av virkelig verdi, jf. Regnskapsrådets uttalelse som er 
i "Anskaffelseskost" i avsnitt 4.3.3..
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For finansielle eiendeler som omsettes i et perfekt eller et effisient marke
markedsverdien i dag beste anslag på nåverdien av antatt fremtidig salgspris
sett tidshorisont. Slike markeder har bare én pris, og ingen aktør antar at en
beslutninger eller adferd vil påvirke prisen. Organiserte markeder for standard
finansielle instrumenter antas å ha innslag av slike egenskaper. Vilkårene ti
eierspredning ved opptak til børsnotering har som siktemål å forhindre åpe
imperfeksjoner i markedets virkemåte. Verdipapirer og andre finansielle instru
ter som omsettes på børs eller i et tilsvarende organisert marked, og som har
fredsstillende eierspredning og likviditet, blir i det følgende kalt markedsbas
finansielle instrumenter. For markedsbaserte finansielle instrumenter bør vir
verdi være børskurs eller en tilsvarende observerbar markedsverdi.

Når valutaomregning inngår i en beregning av virkelig verdi, skal det ny
dagskurs ved omregningen.

Utvalget anser at virkelig verdi ikke behøver ytterligere presiseringer i lov.
nærming til virkelig verdi må videreutvikles gjennom god regnskapsskikk.

4.3.6 Nærmere om betinget nedskrivningsplikt for anleggsmidler
Nedskrivningsplikten for anleggsmidler er betinget. Betingelsen er i utvalgets
forslag at verdifallet forventes å være ikke forbigående. En slik utforming av b
gelsen har samme innhold som direktivets artikkel 35 bokstav c cc, jf. drøftel
avsnitt 4.3.2. Nedskrivning skal reverseres når grunnlaget for nedskrivningen
lenger er til stede.

Betingelsen forutsetter at det er mulig å sannsynliggjøre at en verdinedga
ikke forbigående. Det kan spørres om det er økonomisk meningsfylt på et gitt
punkt å gjette på hvor lenge et prisforhold vil vedvare. Markedets funksjons
har en viss betydning for hvor relevant det er å gjette på fremtidig prisutvikling.
markedet fungerer godt, vil prisen i dag reflektere markedets forventninger om
utviklingen fremover.

Et sentralt spørsmål ved nedskrivningsplikten er om det er adgang til å fore
porteføljebetraktning når en tar stilling til en eventuell nedskrivning. For va
driftsmidler er spørsmålet hva som er vurderingsenheten. Disse spørsmål er 
i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om grunnleggende regnskap
prinsipper.

For varige driftsmidler som skal avskrives fordi de har begrenset økono
levetid, kommer nedskrivning i tillegg til avskrivning. Avskrivning er den planm
sige fordelingen av anskaffelseskost over levetiden. En større reduksjon i evn
å generere fremtidige kontantstrømmer i forhold til forventningene som avs
ningsplanen bygger på, betyr i første omgang en plikt til å endre avskrivnings
Hvis den virkelige verdien likevel er vesentlig lavere enn den balanseførte ve
etter fradrag for revidert avskrivning, kan det argumenteres for en ytterligere 
nadsføring gjennom nedskrivning.

Et spesielt nedskrivningskriterium for varige driftsmidler er såkalt nomin
verdi. Nominell verdi er summen av udiskonterte fremtidige kontantstrømmer.
nominell verdi er lavere enn balanseført verdi, inntreffer nedskrivningsplikt. En
situasjon inntreffer dersom det forventes negative fremtidige driftsresultat. I hø
sutkastet til ny standard i USA har FASB foreslått dette nedskrivningskriteriet
en praktisk tilnærmingsmetode for sannsynliggjøring av at verdifallet er perma
I følge høringsutkastet vil det ofte være bestemte hendelser som aktualisere
skrivning, bl.a. et signifikant fall i markedsverdien, signifikant endring av bruk e
utnyttelse av kapasiteten, signifikant forverring av rammebetingelsene, signif
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overskridelse av planlagt investeringsutgift, prognose som viser vedvarende ta
bundet med driftsmidlet.

Nominell verdi har ikke en selvstendig økonomisk mening, i motsetning
nåverdi som gjennom diskonteringen reflekterer både tidsverdien og prisen på
kerhet. Kriteriet har likevel betydelig internasjonal støtte. En modifisert og 
meningsfull betraktningsmåte er å la vurderingsenheten inkludere gjeld som f
sierer investeringen i driftsmidlet. I så fall er nominell verdi-kriteriet simpelthen
driftsmidlet bidrar til overskudd eller ikke. Dette mener utvalget vil være et forn
tig nedskrivningskriterium. Et slikt kriterium har også konsekvenser for vurde
av langsiktig gjeld, jf. nedenfor.

Internasjonal praksis mht. vurderingsenhet for varige driftsmidler i relasjo
nedskrivningsplikten er ikke entydig. I den reviderte standard fra Internati
Accounting Standards Board (IAS 16) benyttes uttrykket «an item or a grou
identical items». I det nevnte forslaget til ny standard har FASB foreslått følge
«assets grouped at the lowest level for which there are identifiable cash flow
are largely independent of the cash flows of other assets». Utvalget mener a
deler og forpliktelser som skaper felles kontantstrømmer bør vurderes under e
nedskrivning. Dette kan omfatte driftsmidlene og sammenhørende immate
eiendeler og gjeld. Næringsfordringer, dvs. lån til kunder eller fra leverandører
også falle inn under vurderingsenheten.

En nedskrivningsplikt etter det mønster som FASB har foreslått, utløses så
den at nedskrivning i virkeligheten er å betrakte som en etablering av ny kos
FASB foreslår følgelig at reversering av nedskrivning av varig driftsmiddel i
skal tillates. Den modifikasjon som utvalget har gjort mht. vurderingsenheten,
det mindre naturlig å følge de amerikanske prinsippene på dette punkt. Des
forutsetter direktivene en reverseringsplikt.

Den betingede nedskrivningsplikten for anleggsmidler gjelder også for fina
elle anleggsmidler. Finansielle anleggsmidler kan omfatte instrumenter med
grad av markedsbasert prising. Sammenlignet med varige driftsmidler er verdi
et finansielt instrument lite påvirket av transaksjonskostnader. I mange tilfelle v
verdivurdering kunne ta utgangspunkt i en pålitelig markedspris. I andre tilfelle
virkelig verdi med stor sikkerhet kunne antas å samvariere med en observerba
kedspris. Observert verdiendring av finansielle instrumenter må som utgangs
anses å være ikke forbigående endringer, jf. drøftelsen av virkelig verdi for fin
elle eiendeler i foregående avsnitt.

Verdien på obligasjoner med fast rente vil falle når rentenivået går opp
obligasjoner klassifisert som anleggsmiddel er spørsmålet om verdifallet er
forbigående. Ifølge GRS 6 er det bare økt kredittrisiko som skal føre til neds
ning:

«Dersom det imidlertid gjelder langsiktige pengefordringer hvor erho
ligheten er uomtvistelig, må det kunne aksepteres at det ikke foretas
skrivning basert på neddiskontering av fordringens verdi annet e
spesielle tilfeller.»

Utvalget deler ikke dette synet. Renter adskiller seg ikke fra andre markedsp
Markedspris forutsettes å være beste estimat for fremtidig pris. Det er ingen 
begrunnelse for å betrakte en renteendring som forbigående.

Obligasjoner som er anleggsmidler og som skal holdes til forfall, kan betra
som en kontrakt med kjent fremtidig kontantstrøm. Det kan argumenteres for a
resultatførte inntekten skal tilsvare avkastningen, upåvirket av markedsrenten
anskaffelsestidspunktet. Den resultatførte inntekten i det enkelte år er den eff
renten på obligasjonen. Nedskrivningsplikten for verdifall som skyldes endrin
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markedsrenten, gjelder etter dette synet ikke for obligasjoner som skal holdes 
fall. Eventuell anvendelse av unntaksregelen avhenger av selskapets inten
med å ha obligasjonene. For utenforstående er det problematisk å overprøve
sjonene. I rundskriv 45/94 til livsforsikringsselskapene har Kredittilsynet beskr
hvilke tilpasninger til markedsendringer som anses uforenlig med intensjonen
holde til forfall.

Utvalget anbefaler ikke en generalisering av denne regelen. Som gjort red
ovenfor kan en renteendring ikke betraktes som forbigående. Endringen i o
ningskursen på obligasjonen forventes derfor å være permanent også for obli
ner som skal holdes til forfall. Dette gjenspeiler at verdien av de uendrede ko
strømmer som obligasjonen gir rett til, endres i takt med endringer i markedsre

En særlig vurderingsregel for obligasjoner holdt til forfall er et unntak fra 
generelle vurderingsregelen for anleggsmidler. Både direktivet og gjeldende 
lovgivning har et nedskrivningskriterium som er knyttet til prisdannelsen og ikk
den enkelte investors intensjoner. Det kan derfor ikke være korrekt å karakte
regelen som en tolkning av god regnskapsskikk. En eventuell generalisering 
slik vurderingsregel måtte ha vært basert på regulert overstyring. Etter utvalge
foreligger det ikke faglig grunnlag for en slik overstyring. For øvrig kan en slik v
deringsregel trolig fungere bedre i institusjoner under tilsyn enn som alminn
vurderingsregel.

Langsiktig fordring med fast rente skal vurderes på samme måte som oblig
ner.

Vurderingsreglene skal gjelde analogt for gjeld, jf. omtalen i "Innledning" i
avsnitt 4.1.. Langsiktig gjeld med fast rente skal følgelig skrives opp når mark
renten faller. Endringen skal resultatføres og reverseres ved en eventuell motg
renteendring.

Som nevnt gjelder dette ikke for langsiktig gjeld knyttet til investering i va
driftsmiddel, jf. ovenfor. Utvalget mener ellers at det skal være anledning til å 
gjeldsposter som del av en finansiell portefølje sammen med finansielle eien
Jf. drøftelsen av porteføljevurdering i avsnitt 2.3.8.

4.4 SPESIELLE VURDERINGSREGLER

4.4.1 Utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse

Artikkel 34 i fjerde direktiv har flg. bestemmelse om stiftelseskostnader:

«1. a) Når nasjonal lovgivning tillater at stiftelseskostnader tas med un
»aktiva«, skal de avskrives i løpet av en periode på høyst fem år

b) I den utstrekning stiftelseskostnadene ikke er avskrevet fullt ut, s
det ikke finne sted noen utdeling av utbytte med mindre fondene 
kan deles ut samt overføringer fra tidligere år minst tilsvarer ikke
avskrevne kostnader.

«2.  Beløpene oppført under «stiftelseskostnader» skal forklares i 
notene til årsregnskapet.» 

I den engelske direktivteksten omhandler bestemmelsen «formation expen
Dette ville ha vært best oversatt med «stiftelsesutgifter». Det regnskapsme
spørsmålet ved slike utgifter er om de skal kostnadsføres direkte, kostnadsføre
tid etter en initial balanseføring eller overhodet ikke anses som en regnskapsm
kostnad. I det siste tilfellet må de regnes som uvedkommende for den regns
pliktige enheten.

Direktivet har ingen bestemmelser om hva som menes med stiftelseskost
Den spesielle vurderingsregelen i artikkel 34 må sees i sammenheng med o
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lingsplanen for balansen. Stiftelseskostnader er en egen gruppe i balans
bestemmelsen henviser til nasjonal lovgivning for definisjon av innholdet. Spe
kasjonsbestemmelsen tillater også nasjonal lovgivning å bestemme at stiftelse
nader skal vises som første post under immaterielle eiendeler.

Artikkel 34 nr. 1 bokstav a er en avskrivningsregel for stiftelseskostnade
det tilfellet at nasjonal lovgivning tillater balanseføring. Bestemmelsen må sam
forstås slik at det skal være forbudt å balanseføre stiftelseskostnader, med m
det gis uttrykkelig adgang i lov. Artikkelen er dermed implisitt en medlemsland
sjon til å tillate balanseføring av stiftelseskostnader.

Etter artikkel 34 nr. 2 er det plikt til å forklare i note beløpene som er opp
som stiftelseskostnader (the amounts entered under «Formation expen
Bestemmelsen må bety at opplysningsplikten bare gjelder ved eventuell bala
ring.

Bokstav b er et vilkår for utdeling av utbytte, som eventuelt ville høre hjem
i aksjeloven. Som en kuriositet kan nevnes at aksjeloven av 1910 og aksjelov
1957 tillot balanseføring av stiftelseskostnader og satte som vilkår for utdelin
utbytte at stiftelseskostnadene var avskrevet.

Etter aksjeloven § 11-11 sjette ledd er det ikke lenger adgang til å balans
stiftelseskostnader. Bestemmelsen gjelder også kostnader ved kapitalforhø
Vurderingsregelen må ses i sammenheng med bestemmelsen i aksjeloven 
annet ledd om at overkurs ved aksjetegning skal regnes etter fradrag for «kos
ved selskapsstiftelsen eller kapitalforhøyelsen». Det skulle dermed være kl
vurderingsregelen inkluderer emisjonsutgifter ved stiftelse og ved senere ka
forhøyelse. Dette er samme utgiftsart ved ulike tidspunkter.

Den danske årsregnskabsloven har i § 35 forbud mot å balanseføre «omko
ger ved selskabets stiftelse eller ved forhøjelse av selskabskapitalen». Beste
sen er nesten identisk med den danske teksten i den felles nordiske aksjelo
ningen. I kommentarene til bestemmelsen skriver Hasselager og Runge Joh
(1992 s. 500): «Forbudet omfatter alle omkostninger, der er forbundet med s
bets etablering af kapitaltilførsel i form af selskapskapital.(...) Forbudet gælder
afgifter til staten m.v. i forbindelse med kapitaltilførsel, stempling og registerge
m.m.» I kommentarene til § 24 i årsregnskabsloven om ekstarordinære poste
ver de samme forfatterne (s. 386): «Hertil hører også selskabsretlige etablerin
kostninger og omkostninger ved forhøjelse af aktiekapitalen (...) Hvor der er ta
kapitalforhøjelse til overkurs, kan omkostninger, der relateres til forhøjelsen, u
nes direkte i overkursbeløbet, således at dette kan optages med nettobeløbet
kapitalen, uden at de pågældende omkostninger utgiftsføres.» I en kommen
oppstillingsplanen for balansen skriver forfatterne (s. 175): «Omkostningsbelø
en gjennomført emission kan fradrages i overkursbeløbet. De skal ikke resu
res, medmindre overkursbeløbet ikke strækker til.»

Utvalget er uenig med forfatterne i at emisjonsutgiftene skal kunne betra
som ekstraordinære kostnader. Dette er i strid med kriteriene for klassifiserin
poster som ekstraordinære. Utvalget mener videre at den situasjonsbe
behandlingen av emisjonsutgiftene dels som redusert innbetaling (ved overku
dels som kostnad er i strid med grunnleggende regnskapsprinsipper.

I Norge har Regnskapsrådet avgitt en uttalelse om emisjonskostnader (utt
nr. 79):

«Emisjonskostnader er kostnader direkte knyttet til innhenting av ege
pital i forbindelse med stiftelse av et nytt selskap eller utvidelse av ka
len. Emisjonskostnader må avgrenses mot stiftelseskostnader
fusjonskostnader. Typiske emisjonskostnader er honorarer og provis
til emisjonshjelper og garantikonsortium.
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Lovgivningen har vært tolket forskjellig, og det har dannet seg to 
handlingsmåter i norsk regnskapspraksis. Kostnadene føres direkte
overkurs eller over resultatregnskapet. Aktivering av emisjonskostnad
ikke tillatt, jfr. RL § 21.9 og § 11-11.6.

Praksis er varierende både i Norge og andre land, og man kan van
hevde at det er etablert en god regnskapsskikk på området. Regnskap
er av den oppfatning at emisjonskostnader bør betraktes som en redu
av innbetalt kapital og derfor ikke anses som en regnskapsmessig kos

En føring direkte mot balansen innebærer at en eventuell overkur
duseres med emisjonskostnader før den føres til reservefond, jfr. AL §
1 annet ledd nr. 3. Dersom aksjene emitteres til en pari kurs eller en 
kurs som er lavere enn emisjonskostnadene, vil differansen mellom 
sjonskostnader og overkurs fremstå som et negativt egenkapitalele
Dette skal føres mot fri egenkapital. Eventuell rest representerer en ko
sjonspost til bunden egenkapital.»

Uttalelsen fra Regnskapsrådet bygger på det grunnleggende transaksjonsprin
Rådets prinsipielle standpunkt er at utgifter i forbindelse med egenkapitaltra
sjoner ikke er regnskapsmessige kostnader. Regnskapsrådets syn er på lin
autoritativ internasjonal regnskapslitteratur. F.eks. skriver Skinner i Accoun
Standards in Evolution (1987 s. 322): «It has long been understood in accou
that capital transactions, in essence transactions with owners, and conseq
expenditures, should never be reported as part of income.» IASC har i hørings
tet om finansielle instrumenter (E 48) foreslått et generelt prinsipp for sammen
mellom klassifikasjon i balansen og klassifikasjon mellom resultatelemente
egenkapitalendring (par. 56-57): «The classification of interest, dividends, g
and losses as between the income statement and the disclosure of movements
reholders' equity should be consistent with the balance sheet classification of r
financial liabilities and equity instruments. (...) The cost of debt, or liability, fin
cing is recognized as an expense in the income statement and the cost of
financing is recognized as a reduction in shareholders equity.»

I Storbritannia betraktes også emisjonsutgifter som reduksjon av innbetalt 
tal. Davis, Paterson & Wilson (1994 s. 748) skriver: «Issue costs are regard
inseparable from the consideration received and are therefore taken straight to
ves. (...) Provided the Companies Act conditions are satisfied, they may be s
against any share premium account.» Hvis det ikke eksisterer noen overkurs
emisjonskostnadene trekkes fra annen egenkapital. Før regnskapsstandarde
ble emisjonsutgifter resultatført i slike situasjoner.

I amerikansk regnskapspraksis er det to aksepterte metoder for emisjons
ter. «Offset method» behandler emisjonsutgiftene som en reduksjon i innb
egenkapital. Etter den andre metoden, «deferred charge method», balansefør
sjonsutgiftene og kostnadsføres ved avskrivning. Begge metodene blir brukt
«offset method» som den dominerende.

Utvalget vil gi sin tilslutning til Regnskapsrådets syn på emisjonsutgifter s
en reduksjon av innbetalt kapital. Emisjonsutgiftene er del av en kapitaltransa
og er derfor ikke å anse som en regnskapsmessig kostnad. Utvalget er oppme
på at emisjonsutgifter er en skattemessig kostnad, og at de utgjør en permane
skjell mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat.

I Rådets uttalelse er det gjort et forsøk på å skille mellom emisjonskostnad
stiftelseskostnader, som etter utvalgets syn ikke er meningsfylt, og som helle
stemmer overens med begrepsbruken i aksjeloven. På stiftelsestidspunktet m
blering av selskap og selskapskapital anses som én og samme handling, og u
knyttet til dette må likestilles. Dette følger også av bestemmelsen i aksjeloven
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1 annet ledd. I fortsettelsen dekker begrepet utgifter til stiftelse både emisjons
ter og andre utgifter ved etablering. Videre brukes utgifter ved kapitalforhøyels
emisjonsutgifter på et senere tidspunkt. For øvrig nyttes begrepet «stiftelsesom
ninger» i andre bestemmelser i aksjeloven og i forslaget til ny aksjelov. Formo
lig skal stiftelseskostnader, stiftelsesomkostninger og utgifter til stiftelse bety
samme, og utvalget foreslår en lovteknisk opprydning i begrepsbruken. Ette
uttrykket «kostnader» bør reserveres for regnskapsmessige kostnader, mene
get at bestemmelsene i aksjeloven dreier seg om utgifter til stiftelse.

Utvalgets forslag til presisering av begrepene har en viktig selskapsre
implikasjon, ved at det legges til grunn et nettosyn ved egenkapitaltransaks
Forbudet mot tegning til underkurs i utkast til ny aksjelov § 3-9, jf. gjeldende §
tredje ledd, lyder: «Det beløp som skal betales for en aksje, må ikke være lave
aksjens pålydende.» Regelen er i samsvar med annet direktiv artikkel 8. D
bestemmelsen må etter den ovenstående drøftelsen forstås å gjelde netto, slik
skutt beløp fratrukket emisjonsutgifter skal minst være lik pålydende. For øvrig
enkelte særbestemmelser om stiftelsesomkostninger overflødige. Bestemm
om avsetning av overkurs til reservefond kan også forenkles. Det vises til sp
merknader til utkast til endring i aksjeloven.

Utvalgets konklusjon om utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse

Etter utvalgets syn skal utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse betraktes so
reduksjon av innbetalt kapital og ikke som en regnskapsmessig kostnad. D
derfor heller ikke omfattes av vurderingsreglene. Dette forhold bør i stedet regu
i aksjelovens bestemmelse om aksjekapitalinnskudd. Utvalget foreslår flg. tille
ny § 3-10 første ledd:

«Innskutt egenkapital skal regnes netto etter fradrag for utgifter til stift
og kapitalforhøyelse.»

Artikkel 34 får ikke anvendelse.
4.4.2. Forskning og utvikling. EU-direktivet. Det heter i artikkel 37:

«
1. Artikkel 34 får anvendelse på forsknings- og utviklingskostnade

unntakstilfeller kan medlemsstatene imidlertid tillate unntak fra ar
kel 34 nr. 1 bokstav a). I så fall kan de også fastsette unntak fra art
34 nr. 1 bokstav b). Unntakene skal angis i notene til årsregnskap
behørig begrunnes.»

Det materielle innholdet i denne artikkelen er at balanseførte utgifter til forsk
og utvikling som hovedregel skal (1) avskrives over maksimalt fem år, og (2)
trekkes ved beregning av utbyttegrunnlaget. Det kan «i unntakstilfeller» fasts
avvikende regler både mht. avskrivningsperioden og utbyttegrunnlaget. Direk
har ingen direkte bestemmelser om adgangen til balanseføring, men oppstillin
nen må forstås slik at nasjonale myndigheter kan tillate balanseføring både av
og egentilvirket forskning og utvikling. Se kommentarer i "Balanseføring av eien-
deler" i avsnitt 4.2.1..

Etter britisk lovgivning kan utviklingsutgifter i særskilte tilfeller balanseføre
Det er ikke adgang til å balanseføre utgifter til forskning. Etter dansk lov er
adgang til å balanseføre utgifter til forskning og utvikling, men etter regnskaps
dard skal slike utgifter som hovedregel kostnadføres i det året de er pådratt.
klingsutgifter kan balanseføres når det påvises en sammenheng mellom utgifte
fremtidig inntjening.
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Artikkel 37 nr. 1 har en medlemslandopsjon til å bestemme en maks
avskrivningsperiode som er lenger enn fem år. Regnskapslovgivningen i Storb
nia har ikke særlige avskrivningsregler for balanseførte utviklingsutgifter. E
SSAP 13 skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives systematisk over de pe
produktet selges eller produksjonsprosessen anvendes. Det er ikke satt e
grense for avskrivningsperioden. I Danmark heter det at avskrivningsperioden
bør overstige fem år med mindre den økonomiske levetiden er lenger.

Det er medlemslandopsjon også til å unnta fra regelen om fratrekk i utb
grunnlaget for balanseført forskning og utvikling.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

I aksjeloven § 11-11 fjerde ledd heter det:

«Kostnader for teknisk bistand, forsknings- og utviklingsarbeid, prøved
markedsundersøkelser og liknende, kan oppføres som anleggsmiddel
vidt det ved disse kostnader kan anses ervervet vesentlige verdier fo
skapet.»

Bestemmelsen gjelder egentilvirket forskning og utvikling. Kjøpt forskning 
utvikling vurderes i samsvar med de generelle vurderingsreglene for anleggsm
i aksjeloven § 11-10.

Det kan synes som om det både i aksjeloven og etter god regnskapsskikk
særlig strenge krav til sannsynliggjøring av fremtidige fordeler ved egentilvi
forskning og utvikling for å tillate balanseføring. Etter GRS 14 kan «kostnade
forsknings- og utviklingsarbeider» balanseføres dersom følgende kriterier er
fylt:
– Det er påvist grunnlag for lønnsom drift ved ny virksomhet eller mer lønn

drift ved eksisterende virksomhet.
– Foretaket har til hensikt, og er i stand til å fullføre de investeringer som sk

for å utnytte disse nye mulighetene, eller har til hensikt og kan selge result
av arbeidet.

– Utnyttelse av de nye mulighetene vil tilføre virksomheten vesentlige og va
verdier.

Balanseføring av forskning og utvikling er lite utbredt i praksis, og spesielt gje
dette blant de større selskapene. Både lovgivning og god regnskapsskikk inne
særskilte vilkår for balanseføring. Dette har trolig bidratt til at slike utgifter s
oftest resultatføres løpende. En annen årsak kan være skattemessig avheng
regnskapsmessig periodisering.

I aksjeloven 11-11 fjerde ledd heter det:

«Avskrivning skal skje årlig med et rimelig beløp, men minst med en f
tedel, om ikke avskrivning med en mindre del på grunn av særskilte om
digheter kan anses overensstemmende med god regnskapsskikk.»

GRS 14 vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid inneholder ingen nærmer
sisering av avskrivningsreglene.

Prinsipiell drøftelse

De regnskapsmessige spørsmål om forskning og utvikling gjelder både om d
balanseføres, og eventuelt hvilke avskrivningsprinsipper som skal følges
balanseføring må det skilles mellom kjøpt og egentilvirket forskning og utvikl
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Utvalget ser det ikke som en meningsfylt løsning å forby balanseføring av 
forskning og utvikling, som er en spesifisert og identifiserbar immateriell eien
uten samtidig å forby balanseføring av kjøpt goodwill, som er en uspesifise
uidentifiserbar immateriell eiendel. En slik rigid forbudsløsning vil en klart frarå
med henvisning til grunnleggende regnskapsprinsipper, norsk og internas
praksis. Utgangspunktet for drøftelsen er derfor at slike eiendeler kan balanse
og at det derfor uansett må tas stilling til hvordan investeringsutgiften skal per
seres. Det gjenværende mulighetsområde spenner fra balanseføring til direkte
tatføring av egentilvirket forskning og utvikling. Det kan dessuten bestemmes
regnskapsføring for hhv. forskning og utvikling.

Hva som omfattes av forskning og utvikling, er ikke entydig. I IAS er det 
eksempler på aktiviteter som kan inkluderes i forskning. Forskning omfatter 
aktiviteter med formål å erverve ny kunnskap, søke muligheter for anvendel
nye forskningsresultater eller annen kunnskap, samt beskrivelse og desi
mulige nye produkter eller produksjonsprosesser. Utvikling omfatter bl.a. akti
ter vedrørende vurdering av ulike produkter eller produksjonsprosesser, d
konstruksjon og testing av prototyper og modeller, samt design av verktø
moduler som involverer ny teknologi. Det kan være vanskelig å skille utgifte
forskning og utvikling fra øvrige investeringsutgifter, og det kan være vanske
skille utgifter til forskning fra utgifter til utvikling.

Det vil alltid være en viss usikkerhet om hvorvidt forsknings- og utviklings
beid vil medføre fremtidige fordeler. Forhold som har relevans for vurderinge
de fremtidige fordelene er bl.a. om det er påvist eller sannsynlig med lønnsom
ved ny virksomhet eller mer lønnsom drift ved eksisterende virksomhet, om d
produktene vil kunne produseres og selges lønnsomt, om ledelsen har til hen
er i stand til å utnytte forsknings- og utviklingsarbeidene. De fremtidige forde
bør i prinsippet vurderes som nåverdien av antatt fremtidig salgsinntekt med fr
for tilhørende kostnader. Kvantifisering og verifisering av forutsetningene 
imidlertid være vanskelig. Særlig vanskelig er det å kvantifisere fremtidige ford
av forskning.

Usikkerhet om fremtidig inntjening er imidlertid ikke noe treffende argum
mot balanseføring av egentilvirket forskning og utvikling, så lenge kjøpt forskn
og utvikling balanseføres. Ved kjøp av en virksomhet vil en eventuell usikke
ved verdsettelsen av forskning og utvikling få en avklaring ved fastsettelse av k
prisen. Denne kjøpsprisen er for regnskapsformål en tilstrekkelig utsagnsk
indikasjon på den subjektive vurdering av fremtidige fordeler. Ved egentilvi
forskning og utvikling skjer transaksjonene i prinsippet på samme måte, ford
virkningskostnadene må forutsettes å være resultatet av bevisste prioriteringe
skapet. Det er derfor ikke noen saklig grunn til strengere regler for egentilv
forskning og utvikling enn for kjøpt forskning og utvikling. Tvert imot mener utv
get at forskjellsbehandlingen gir vilkårlige regnskapsmessige virkninger, og a
på en uheldig måte kan påvirke selskapenes prioritering av forskning og utvik

Hvis en velger å tillate balanseføring av egentilvirket forskning og utvikling,
en mindre strenge regler for slike immaterielle eiendeler enn for goodwill, etter
direktivet ikke tillater balanseføring av egentilvirket goodwill. En slik forskjellsb
handling er etter utvalgets syn meningsfylt. Goodwill er per definisjon en uiden
serbar residualpost, og kostnadene ved egentilvirket goodwill kan følgelig h
ikke identifiseres. Slik forskjellsbehandling er derfor en følge av transaksjons
sippet.

Etter IAS skal utgifter til forskning resultatføres, mens utgifter til utvikling sk
balanseføres forutsatt at bestemte kriterier er tilfredsstilt. Etter amerikanske pr
per er det ikke anledning til å balanseføre verken forsknings- eller utviklingsu
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ter. Flere europeiske land har samme praksis som USA. I Storbritannia er p
mer i samsvar med IAS, jf. kommentar foran. Utvalget kjenner ikke til noe l
hvor lovgivning og standarder fullt ut tillater balanseføring av forskning og ut
ling. Dette taler imot å velge den prinsipielt riktige løsning.

Det er vanskelig å gjennomføre en korrekt sammenstilling av forsknings
utviklingskostnader med de tilhørende fordeler. Eventuelle balanseførte utgift
forskning og utvikling bør derfor avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan o
den perioden produktet forventes å bli solgt eller den perioden produksjonspr
sen forventes anvendt. Både kvantifiseringsproblemene og den generelle usik
ten er større for balanseført forskning og utvikling enn for andre typer eiendel

Etter IAS 9 bør balanseførte utviklingskostnader periodiseres systemati
fremtidig tidspunkt eller periode for salg, eller tidspunkt eller periode for anv
delse av produktet. Avskrivningsperioden bør normalt ikke overstige fem år.

Et særlig forhold gjelder letekostnader i petroleumsvirksomhet. Etter inte
sjonal praksis og i samsvar med amerikanske regnskapsprinsipper (FAS 19)
vanlig å balanseføre utgifter til undersøkelsesboring inntil det fastslås om d
gjort drivverdige funn. Dersom det etter evalueringen viser seg at funnene ik
kommersielt drivverdige, blir de balanseførte utgiftene kostnadsført. Boreutg
knyttet til brønner hvor det er gjort drivverdige funn, blir balanseført sammen 
øvrige anleggsmidler knyttet til utbyggingen og avskrevet over produksjonsp
den. Utgifter til geologiske og geofysiske undersøkelser blir vanligvis betraktet
forskningsutgifter og kostnadsføres løpende. Utgifter til boring og driftsforb
delse direkte forbundet med brønner hvor det er gjort drivverdige funn av olje
gassreserver, blir balanseført som en del av historisk kost på anleggsmidler k
til utbyggingen.

Utgifter til undersøkelsesboring og driftsforberedelse er nødvendige f
oppnå fremtidige oljeinntekter. Da de fremtidige oljereservene kan sannsynli
res på en rimelig objektiv måte, er det etter internasjonal praksis ansett som
beste periodisering å balanseføre slike kostnader og avskrive dem over produ
sperioden.

Ut fra en samlet vurdering er det utvalgets konklusjon at forskning og utvik
skal balanseføres som andre eiendeler. Anskaffelseskost for egentilvirket fors
og utvikling er de utgifter som har påløpt. I den utstrekning utgiftene ikke motsv
av forventet fremtidig inntjening, må behovet for nedskrivning av disse eiende
vurderes etter de generelle regler om nedskrivning av anleggsmidler. Balan
forskning og utvikling skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan over 
perioden eiendelene forventes å gi inntjening.

Utvalget er ikke innstilt på å videreføre gjeldende ordning med valgfrihet
balanseføring. Dette kan gi dårlig sammenlignbarhet mellom ulike selskaper.

Forslaget vil kunne ha skattemessige konsekvenser med mindre det gis 
gler i skatteloven som muliggjør fortsatt fradragsrett for forsknings- og utviklin
kostnader.

Utvalgets konklusjon om forskning og utvikling

Utvalget foreslår at immaterielle eiendeler i form av forskning og utvikling s
regnskapsføres etter de generelle vurderingsregler for anleggsmidler. Forsla
basert på adgangen til å gjøre unntak etter artikkel 37 nr. 1. Unntaket fra beste
sene i artikkel 37 gjelder også bestemmelsen om reduksjon i utbyttegrunnlag

Opplysningsplikten ved unntak fra hovedregelen i artikkel 37 nr. 1 er de
ved notekravet for immaterielle eiendeler i § 7-13.
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4.4.2 Goodwill
På samme måte som for forskning og utvikling, gjelder vurderingsspørsmålen
goodwill både balanseføring og eventuell avskrivning. Både direktivene og n
regnskapslovgivning har bestemmelser om dette. I motsetning til forsknin
utvikling har goodwill ikke et selvforklarende innhold. Det er derfor ikke opplag
direktivets goodwill-begrep er identisk med goodwill-begrepet i norsk lovgivn
Tvert i mot er det sannsynlig at disse to begrepene ikke er fullt ut sammenfall
Forskjellen er at goodwill etter direktivene er en ikke-identifiserbar eiendel 
fremkommer residualt ved en transaksjon, mens den i norsk lovgivning er en
retningsverdi», som i alle fall delvis må være identifiserbar. At den er identifise
følger av at forretningsverdien kan kreves dokumentert. Spørsmålet om en i N
kan og bør opprettholde et avvikende goodwill-begrep, må nødvendigvis vurd

EU-direktivene

Fjerde direktiv har to regler om goodwill. Oppstillingsplanen har en post for «go
will, i den utstrekning den er ervervet mot vederlag». Etter som det ikke finnes 
annen post under immaterielle eiendeler som eventuell ikke-kjøpt goodwill
føres under, må oppstillingsplanen forstås slik at det bare er anledning til å ba
føre kjøpt goodwill. Dette er forsåvidt i samsvar med grunnleggende prinsippe
fleste lands regnskapslovgivning.

Artikkel 37 nr. 2 inneholder en avskrivningregel for goodwill, som på sam
måte som avskrivningsregelen for forskning og utvikling i artikkel 37 nr. 1 pe
tilbake på artikkel 34 om stiftelseskostnader. Det er imidlertid enkelte forskje
Regelen i artikkel 34 nr. 1 b om reduksjon i utbyttegrunnlaget for balanseførte
telseskostnader (og forsåvidt balanseført forskning og utvikling) gjelder ikke til
rende for goodwill. Dessuten er unntak fra maksimal avskrivningsperiode på fe
betinget av brukstiden på goodwill. I flg. den norske direktivteksten skal et 
unntak «behørig begrunnes» i noter. Etter den engelske tekst skal opplysning
sages av «the supporting reasons therefore». Det sistnevnte er et nøkternt o
ningskrav uten normativt innhold.

Goodwill er også behandlet i syvende direktiv artikkel 30, hvor det gjøres 
ranse til ovennevnte artikkel i fjerde direktiv. Det er to interessante trekk ved g
will-bestemmelsen i artikkel 30. For det første gjør den det klart, ved referan
artikkel 19 c, at goodwill ved oppkjøp skal forstås som en residual, jf. komme
rene til oppkjøpsmetoden i "Omregning av utenlandsk datterselskap" i avsnitt
6.3.2.. Dessuten åpner artikkel 30 for at medlemsstatene kan tillate at «en p
differanse (goodwill) fremkommet ved konsolideringen straks og på en tyd
måte fratrekkes reservene», dvs. belastes direkte mot egenkapitalen. Adgang
belaste egenkapitalen direkte gjelder bare goodwill ved oppkjøp, og ikke a
kjøpt goodwill.

Internasjonal praksis

IAS 22 anbefaler balanseføring med etterfølgende avskrivning over en avs
ningsperiode som normalt ikke skal strekke seg over mer enn 5 år.

I Storbritannia gjelder inntil videre SSAP 22, som tillater et valg mellom ba
seføring med etterfølgende avskrivning og føring direkte mot egenkapitale
goodwill ved oppkjøp. Undersøkelser viser at 95 pst. av samtlige virksomh
belaster goodwill ved oppkjøp direkte mot egenkapitalen. Det er fremmet et fo
som krever balanseføring med etterfølgende avskrivning over økonomisk le
begrenset oppad til 20 år, med mindre det foreligger spesielle omstendighete
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skal være betydelig motstand mot dette forslaget. Blant britiske selskaper so
gjennomført belastning direkte mot egenkapitalen, har mer enn 80 pst. foret
direkte avkortning av egenkapitalen. De fleste andre selskaper viser belastn
som en egen fradragspost under egenkapital.

Etter US GAAP balanseføres goodwill med etterfølgende avskrivninger ov
periode opptil 40 år.

Danmark har innført direktivet slik at både belastning mot egenkapita
balanseføring med avskrivning er tillatt for goodwill ved oppkjøp. Det hevdes 
flertall av selskapsoppkjøpene blir foretatt med direkte belastning mot egenka
len.

Sverige har i forslaget til implementering av direktivene ikke tillatt belastn
direkte mot egenkapitalen.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Norsk lovgivning ble endret i 1991. Aksjeloven § 11-12 tredje ledd, lyder:

«Har selskapet ervervet en virksomhet mot vederlag som overstiger ve
av de enkelte eiendeler, skal forskjellen oppføres som anleggsmiddel 
utstrekning den representerer forretningsverdi (goodwill). Avskrivning
skal skje årlig etter en fornuftig avskrivningsplan med minst en femte
hvert år. Årlig avskrivning kan likevel reduseres inntil en tyvendedel d
som det dokumenteres at en slik forretningsverdi har vesentlig verdi fo
skapet i avskrivningsperioden».

Det forutsettes at goodwill representerer forretningsverdi utover de verdier som
henføres til identifiserbare eiendeler og forpliktelser. I praksis blir goodwill o
beregnet som en residualpost, som i tillegg til forretningsverdi også kan bes
identifiserbare eiendeler som ikke kan balanseføres. Utsatt skattefordel som
kan balanseføres etter gjeldende regler, er et eksempel på en slik post som i
goodwill. Denne regnskapsføringen synes å være i strid med lovbestemmelsen
lyd, men er akseptert i praksis og i regnskapsstandarden om skatt.

Bestemmelsen ovenfor avløste en tidligere regel som fastsatte avskrivni
den til 10 år. Endringen skjedde etter initiativ fra næringslivet for å få forlen
avskrivningsperioden. Med endringen er det innført en strengere praksis. Mod
endringen var IAS 22, jf. Ot.prp. nr. 53 (1991-92). Bestemmelsen er imidlertid b
delig strammere idet den krever «vesentlig» verdi for selskapet og at forretning
dien skal «dokumenteres».

Det synes som et flertall av norske bedrifter har lagt seg på en avskrivnings
sis som går ut over 5 år.

Innholdet av goodwill

GRS 15 har flg. definisjon av goodwill:

«Med goodwill menes forskjellen mellom et foretaks verdi og virkelig ve
av virksomhetens enkelte eiendeler. Goodwill representerer et samleb
for verdien av ikke spesifiserte immaterielle eiendeler i foretaket.»

I norsk regnskapslitteratur brukes som oftest «ikke-identifiserbare» som kjenn
i stedet for «ikke spesifiserte». Med ikke-identifiserbare menes at de forhold
ligger til grunn for verdien ikke kan påvises når selskapets eiendeler verds
enkeltvis.

I IAS 22 har flg. definisjon av kjøpt (oppkjøpt) goodwill:
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«Goodwill arising on acquisition represents a payment made by the acq
in anticipation of future economic benefits. The future economic bene
may result from synergy between the identifiable assets acquired or 
assets which, individually, do not qualify for recognition in the financ
statements but for which the acquirer is prepared to make a payment 
acquisition».

I IAS' definisjon inngår både ikke-identifiserbare eiendeler og eiendeler som
kan balanseføres.

For praktiske formål er det tilstrekkelig med en forståelse av hva kjøpt good
er. Det er alminnelig enighet om at opparbeidet goodwill ikke skal balanseføre
dette syn gjelder både i direktivene, internasjonale regnskapsstandarder 
nasjonal lovgivning som utvalget er kjent med. For øvrig er det utvalgets syn a
budet mot balanseføring av opparbeidet goodwill følger av transaksjonsprins
En identifiserbar transaksjon må bestå både av en identifiserbar overdragels
identifiserbart vederlag. Ved opparbeidet goodwill kan ikke hele transaksjo
identifiseres. Ut fra dette er det overflødig med et eksplisitt forbud mot balan
ring av opparbeidet goodwill, og en kan merke seg at direktivet heller ikke inne
der noe slikt eksplisitt forbud.

Kjøpt goodwill er derimot del av en transaksjon. Hovedspørsmålet er da
kjøpt goodwill simpelthen er en residual mellom vederlaget for den samlede k
virksomheten (dvs. anskaffelseskost) og verdien av identifiserbare eiendel
gjeld, eller om goodwill skal ha konkrete kjennetegn. Det er uklart om det no
kravet til «forretningsverdi» representerer en selvstendig egenskap ved goo
Formodentlig vil en kjøper av en virksomhet aldri betale mer enn han anser
somheten å være verd. Kjøperens subjektive vurdering på kjøpstidspunktet m
des være at forskjellen mellom anskaffelsekost og virkelig verdi av identifiser
eiendeler og gjeld representerer en «forretningsverdi». Hvis det norske tilleg
kåret om forretningsverdi gjelder kjøperens subjektive vurdering, er det på k
tidspunktet en tom bestemmelse.

Etter utvalgets syn skal goodwill være ensbetydende med kjøpt good
Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av identifis
bare eiendeler og gjeld, og er derfor en residual på transaksjonstidspunktet.

Vurdering og avskrivning av goodwill

Som residual er størrelsen på goodwill entydig definert på kjøpstidspunktet,
innholdet vil variere med hvordan de identifiserbare eiendeler og gjeld definer
vurderes. Usikkerheten i verdsettelsen av identifiserbare eiendeler har der
motstykke i verdsettelsen av goodwill. Dette tilsier at goodwill ikke skal vurde
separat, men i sammenheng med eiendeler som ble kjøpt ved samme transa

I den utstrekning goodwill er ikke identifiserbar, er det vanskelig å se hv
separat vurdering etter transaksjonstidspunktet skulle bygge på. Det virker de
også nokså meningsløst med et særskilt dokumentasjonskrav for verdien av
will, slik en har i nåværende norske avskrivningsbestemmelse.

Siden goodwills levetid er usikker, kan det argumenteres for en kort avs
ningsperiode, f.eks. direktivets krav til 5 års avskrivningstid. Dette ville i så
være en betydelig strengere avskrivningsregel enn i noe annet sammenlignba

Utvalget mener imidlertid at vurdering av goodwill som hovedregel bør fø
de alminnelige vurderingsregler for anleggsmidler. Goodwill oppstår som en b
seført eiendel i nær tilknytning til de eiendeler som ble kjøpt i samme transak
og vurderinger etter kjøpstidspunktet må avspeile dette forholdet. Ved va
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avskrivningsprofil og i forhold til spørsmålet om nedskrivning, bør goodwill se
sammenheng med de identifiserbare eiendeler som ble kjøpt i samme transa

Adgang til føring mot egenkapitalen

I tillegg til alternativet å balanseføre goodwill med etterfølgende avskrivning o
resultatregnskapet, er en mulig regnskapsføring å føre goodwill direkte mot 
kapitalen. Direktivet tillater begge disse alternativer for goodwill ved oppkjøp.

Hovedargumentet for direkte egenkapitalbelastning er at goodwill skiller
fra alle andre eiendeler. Goodwill er ikke en ressurs som forbrukes for å skap
tjening. Goodwill er en funksjon av forventning om inntjening.

Som immateriell eiendel er goodwill ikke gjenstand for teknisk slitasje som 
det enkelt å foreta en riktig sammenstilling i hver regnskapsperiode. Det er d
knyttet usikkerhet til verdsettelsen av goodwill. Usikkerheten har vært nyttet 
argument mot balanseføring, på samme måte som det nyttes som argument
kort avskrivningsperiode.

Regnskapsprodusentene har særinteresser i dette spørsmål. De vil ofte
opptatt av å vise gode regnskapsmessige resultater for derved å gjøre sels
mer attraktive som investeringsobjekter. Dersom goodwill belastes direkte
egenkapitalen eller dersom det anvendes en lang avskrivningsperiode, blir de
skapsførte resultatene tilsynelatende bedre.

Det er lang praksis i Norge for å balanseføre goodwill med etterfølge
avskrivning. Internasjonal utvikling regnes å gå i samme retning, selv om et fle
av medlemslandene i EU fremdeles tillater føring direkte mot egenkapitalen. D
tivet tillater føring mot egenkapital kun for goodwill ved oppkjøp. En slik reg
skapsmessig behandling kan derfor ikke tillates dersom felles behandlings
skal benyttes for all kjøpt goodwill. Utvalget legger også vekt på at balansefø
med etterfølgende avskrivning er i samsvar med sammenstillingsprinsippet.
en samlet vurdering vil utvalget foreslå at det ikke gis adgang til å føre goo
direkte mot egenkapitalen.

Negativ goodwill

En eventuell negativ differanse mellom anskaffelseskost og virkelig verdi av e
deler og gjeld på transaksjonstidspunktet kalles ofte for negativ goodwill eller 
will. Den intuitive forklaring på dette fenomenet er at kjøperen får en rabatt 
kompensasjon for et negativt forhold som hefter ved virksomheten, som ikke
føres i balansen. Om dette strengt tatt er noen mengde overhodet, stiller utvalg
tvilende til. Enhver sannsynlig forpliktelse skal hensyntas i regnskapet, og eks
sen av en negativ differanse må bety at de samlede eiendeler og gjeld er vur
høyere enn anskaffelseskost. Å tillate balanseføring av en negativ differanse m
adgang til inntektsføring før eventuelt salg av de tilhørende eiendeler, har de
likhetstrekk med en oppskrivingsadgang.

Etter artikkel 19 nr. 1 bokstav c skal en negativ elimineringsdifferanse føres
i konsernbalansen, jf. omtale i "Omregning av utenlandsk datterselskap" i avsnitt
6.3.2.. Motregning mellom positive og negative differanser er tillatt, men forde
gen av differansen skal opplyses i notene.

Etter artikkel 31 kan eventuell resterende negativ differanse ved eliminerin
aksjer i datterselskap ikke føres som inntekt i konsernets resultatregnskap me
dre

«
a) denne differanse på tidspunktet for ervervet svarer til en forve
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forventede kostnader for selskapet, og i den utstrekning dette virk
skjer, eller«

b) i den utstrekning denne differanse svarer til en oppnådd gevinst.»

Det er underforstått at disse reglene kun er aktuelle dersom elimineringsdiffer
ikke er ført direkte mot egenkapitalen.

Aksjeloven har ingen bestemmelser om dette forholdet. Etter anbefalinge
foretaksintegrasjon kan badwill ikke føres opp i balansen, men skal først før
reduksjon av varige driftsmidler og eventuell restverdi balanseføres som tid
grenset inntekt. Den tidsavgrensede inntekt må inntektsføres på en syste
måte. I praksis har dette vært gjennomført ved en lineær inntektsføring over en
ode motsvarende avskrivningstiden for goodwill, med mindre det har foreli
konkrete forhold som har underbygget en annen tilbakeføringsprofil.

IAS 22 ga opprinnelig adgang til enten å føre badwill direkte mot egenka
len, fratrekke badwill i verdien på avskrivbare eiendeler, eller avsette beløpe
tidsavgrenset inntekt som inntektsføres systematisk. Etter de seneste endring
føring direkte mot egenkapitalen ikke lenger være tillatt. Den anbefalte løsning
føre eventuell negativ differanse til fradrag i eiendeler som ikke er pengeposte
til verdien av disse er null, mens det overskytende føres som tidsavgrenset i
og inntektsføres systematisk over en periode på inntil 5 år med adgang til å for
denne perioden opp til 20 år i særskilte tilfelle. En alternativ løsning vil væ
behandle hele beløpet som tidsavgrenset inntekt.

Danmark krever at badwill skal føres direkte mot egenkapitalen med mi
beløpet tilsvarer en forventet kostnad eller en forventet ugunstig resultatutvik
datterselskapet. I de sistnevnte tilfeller skal beløpet medtas som en forplikte
eventuell inntektsføring foretas når kostnaden og den ugunstige resultatutvikl
kommer til uttrykk i regnskapet.

Utvalget anser at avkortning av eventuell negativ elimineringsdifferanse m
foreløpig tilordnede verdier av anleggsmidler slik som både den norske anbe
gen om foretaksintegrasjon og IAS 22 foreskriver, er forenlig med direkti
Avkortningen mot verdien av anleggsmidler kan anses å følge av artikkel 19
bokstav b om gjennomføringen av merverdianalysen. Det er en egen proble
ling hvordan en eventuell reduksjon skal fordeles på de enkelte anleggsmidler
av fordeling vil kunne ha betydning for fremtidige resultater gjennom forskje
tidspunkt for fremtidige avskrivninger. IAS 22 legger til grunn at det skal foreta
proratarisk reduksjon av verdien på alle anleggsmidler. En eventuell negativ e
neringsdifferanse oppstår først når avkortningen medfører at anleggsmidle
verdsatt til null.

Utvalget ser ikke behov for egne bestemmelser om gjenværende negativ
mineringsdifferanser.

Utvalgets konklusjon om goodwill

Utvalget går inn for at goodwill skal regnskapsføres etter de generelle vurder
reglene. Det er dermed ikke behov for en egen bestemmelse om goodwill. F
direktiv artikkel 37 nr. 2 er implementert i og med en slik løsning. Opplysningsp
ten etter samme artikkel for avskrivningstid ut over fem år er ivaretatt ved den g
relle plikt til å opplyse om avskrivningsplan for immaterielle eiendeler i lovutka
§ 7-12.
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Det bør ikke være tillatt å føre goodwill direkte mot egenkapitalen. Medle
statopsjonen i syvende direktiv artikkel 30 bør derfor ikke implementeres. Forb
følger av lovbestemmelsene om grunnleggende prinsipper.

Det foreslås en egen lovbestemmelse under lovkapittelet om oppstilling
som fastslår innholdet i goodwill: «Goodwill er på kjøpstidspunktet differan
mellom anskaffelsekost for kjøp av en virksomhet og virkelig verdi av identifi
bare eiendeler og gjeld i virksomheten.»

4.4.3 Kapitalrabatt mv.
Etter artikkel 41 er det adgang til å balanseføre kapitalrabatt/kurstap ved opp
lån. Det balanseførte beløpet skal avskrives årlig med et rimelig beløp og ska
fullt avskrevet senest på tidspunkt for tilbakebetaling av lånet. Bestemmelsen 

«
1. Dersom beløpet som skal tilbakebetales på grunn av gjeld er størr

det mottatte beløp, kan differansen oppføres som et aktivum. Det
angis særskilt i balansen eller i notene til årsregnskapet.«

2. Denne differansen skal avskrives med et rimelig beløp hvert år og 
helt avskrevet senest på tidspunktet da gjelden er tilbakebetalt.»

Aksjelovens hovedregel er direkte resultatføring av overkurs/underkurs knytt
låneopptak. Dette følger antitetisk av særbestemmelsen i aksjeloven § 11-11
ledd:

«Kapitalrabatt og direkte kostnader ved opptak av langsiktige lån og k
tap ved slike lån oppføres som anleggsmiddel og avskrives planmess
den inntil senest når lånet forfaller til betaling.»

Utvalget har behandlet regnskapsføring av kapitalrabatt i "Transaksjonsprinsippet"
i avsnitt 2.4.1. om transaksjonsprinsippet. Kapitalrabatt er først og fremst ak
ved låneopptak i form av obligasjoner og reflekterer forskjellen mellom obligas
ens nominelle og effektive rente. Det er markedsverdien av lånet på opptak
punktet som er opptakskost for lånet, og som skal balanseføres. Det er obligas
effektive rente som er utsteders lånekostnad, og denne skal resultatføres. De
følger av transaksjonsprinsippet. Artikkel 41 bryter med dette, og utvalget for
derfor at det ikke gis bestemmelser etter denne artikkelen i ny regnskapslov. U
gets syn er for øvrig i samsvar med IAS 18.

Utvalget mener at «andre direkte kostnader ved opptak av langsiktige lån»
regnskapsføres etter de samme prinsipper.

4.4.4 Egne aksjer
Den regnskapsmessige behandlingen av egne aksjer er ikke eksplisitt besk
fjerde direktiv. I oppstillingsplanen for balansen er det en linje for egne aksjer 
under omløpsmidler og anleggsmidler. Ordlyden i direktivets oppstillingsplane

«Egne aksjer eller egne andeler (med angivelse av deres pålydende
eller bokført pariverdi når de er uten pålydende verdi) i den utstrekning
sjonal lovgivning tillater at de oppføres i balansen.»

Det følger implisitt av bestemmelsen at loven kan tillate eller ikke tillate at e
aksjer oppføres som en eiendel. Bestemmelsen må ses i lys av artikkel 22 
annet direktiv, hvor det heter:
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1. Når en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap erverver e

aksjer, enten selv eller gjennom en person som handler i eget navn
på selskapets vegne, skal den til enhver tid gjøre aksjeinnehavet b
get av minst følgende vilkår:

a) (...)-
b) dersom aksjene oppføres som aktiva i balansen, skal de

under passiva oppføres et fond med tilsvarende beløp, m
som ikke kan disponeres.»-Dette bundne fondet gjenfinne

som en linje i oppstillingsplanen under egenkapital og fond, med flg. krypt
tekst:

«Fond for egne aksjer eller egne andeler, i den utstrekning nasjonal lo
ning krever slikt fond, med forbehold for direktiv 77/91/EØF artikkel 22 
1 bokstav b).»

Realiteten i dette puslespillet er altså at egne aksjer oppført som eiendel me
en binding av egenkapitalen for et like stort beløp. For øvrig må det være und
stått at verdsettelsen av egne aksjer følger de generelle vurderingsregler for o
midler og anleggsmidler.

Alternativet til oppføre egne aksjer som eiendel er å la dem komme til fra
i egenkapitalen. Direktivet er ikke til hinder for slik regnskapsføring.

Gjeldende rett i Norge er at et aksjeselskap bare i spesielle tilfelle kan er
egne aksjer. Med forslaget i Ot.prp. nr. 36 (1993-94) ble det åpnet for en 
adgang til å handle egne aksjer, innenfor en ramme av 10 pst. av aksjekap
Etter lovutkastets § 5-2 kan selskapet «bare erverve egne aksjer dersom sel
frie egenkapital etter den senest fastsatte balansen overstiger det vederlag
skal ytes for aksjene.» Forslaget er nærmere omtalt i "Nærmere om egenkapital
transaksjoner" i avsnitt 2.4.2. om egenkapitaltransaksjoner.

Regnskapsregler for egne aksjer er gitt i aksjeloven § 11-11 første ledd:

«Egne aksjer, herunder aksjer i morselskap, skal med angivelse av pål
de oppføres som eiendeler uten verdi. Er aksjene lovlig ervervet i løp
de to siste regnskapsår, kan de likevel oppføres med en verdi som ikk
overstige anskaffelseskostnadene.»

I anbefaling til god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon heter det om egne a
ved fusjon:

«Lovlig ervervede egne aksjer bør føres til fradrag på egen linje under e
kapitalen i stedet for å plasseres i egen gruppe på eiendelssiden. Begr
sen er at egne aksjer egentlig er en korreksjonspost til egenkapitale
eventuelt salg eller amortisering av egne aksjer skal reguleres mot eg
pitalen. Ved amortisering foretas en forholdsmessig reduksjon av bu
og fri egenkapital.»

I "Nærmere om egenkapitaltransaksjoner" i avsnitt 2.4.2. har utvalget tatt stilling ti
den regnskapsmessige behandling av egne aksjer. Kjøpspris for egne aksjer s
trekkes egenkapitalen, som om det fant sted en amortisering. Innskutt egenk
og tilbakeholdte resultater skal reduseres forholdsmessig. Ved senere sa
aksjene skal kjøp og salg ses som en transaksjon. Utvalgets forslag følger tr
sjonsprinsippet, og nødvendiggjør ikke en egen lovbestemmelse.

Aksjelovens forbud mot kjøp av egne aksjer gjelder også datterselskaps kj
aksjer i sitt morselskap. Begrunnelsen for forbudet er at de to selskapene
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betrakte som en enhet. Aksjer som er kjøpt før konserndannelsen omfattes ik
forbudet. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet, som skal vise de konso
selskapene som en enhet, skal datterselskaps aksjer i morselskap føres til fr
konsernets egenkapital. Det gjelder også aksjer som er kjøpt før konserndann
Investering i datterselskap som vurderes etter egenkapitalmetoden i morsels
selskapsregnskap, skal reduseres tilsvarende. I datterselskapets selskapsre
skal aksjer i morselskapet som er kjøpt før konserndannelsen, balanseføres 
eiendel og vurderes etter de generelle vurderingsreglene. Aksjer som er lovlig 
vet etter konserndannelsen, skal også balanseføres som en eiendel og vurde
de generelle vurderingsreglene i datterselskapets selskapsregnskap.

4.4.5 Skatt
Regnskapsføring av utsatt skatt ble innført i norske regnskaper ved endring i
skapslovgivningen i 1992. Bakgrunnen for lovendringen var utvalgets utredn
NOU 1992:13 om regnskapsmessig behandling av skatt. Utvalget vil ikke fo
noen fornyet gjennomgang av denne problemstillingen, men vil vurdere 
enkeltspørsmål på nytt. Dette gjelder den spesielle vurderingsregelen for utsat
tefordel og spørsmålet om spesifikasjon i balansen.

Aksjeloven § 11-11 syvende ledd er en vurderingsregel for utsatt skattef
som legger sterke begrensninger på balanseføringen:

«Utsatt skattefordel kan bare oppføres som eiendel i balansen derso
kan holdes for overveiende sannsynlig at selskapet i et fremtidig regns
sår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen
den oppførte fordelen ikke overstiger det beløp som i samme balan
oppført som utsatt skatteforpliktelse».

For at selskapet kan balanseføre utsatte skattefordeler må det være overv
sannsynlig at selskapet vil kunne utnytte skattefordelen. Et tilsvarende sanns
hetskrav er ikke vanlig for balanseføring av andre eiendeler. Utvalget la opprin
stor vekt på forsiktighetsbetraktninger på grunn av at utsatt skatt ikke tidliger
praktisert i Norge. Ut fra erfaringer med utsatt skatt er det neppe grunnlag for å
reføre et slikt forsiktighetsprinsipp. Det er derimot viktigere å sikre konsis
behandling med andre eiendeler. Dette må gjelde både på det tidspunkt hvor 
fordelen oppstår og ved etterfølgende vurderinger hvor de generelle avskrivn
og nedskrivingsreglene kommer til anvendelse.

Når det gjelder bestemmelsen om en øvre grense for den utsatte skattefo
som kan balanseføres, heter det i regnskapsstandarden om skatt:

«Bestemmelsen om øvre grense har ingen regnskapsfaglig begrun
men er et utslag av en forsiktighetsbetraktning. Virkningen av bestem
sen kan lett komme i konflikt med det grunnleggende sammenstillingsp
sippet for periodisering av skatt.»

Utvalget mener at det ikke er behov for en egen vurderingsregel for utsatt ska
del, og at balanseføringen skal være etter de generelle vurderingsreglene.

Lovforarbeider og regnskapsstandarden foreskriver en utligningsmetod
beregning av utsatt skatt. Begrunnelsen for metoden er at skattevirkningen av
tive midlertidige forskjeller kan bli nøytralisert av negative midlertidige forskje
og underskudd til fremføring. Skattevirkningen beregnes på nettogrunnlaget
utligning. Balanseført utsatt skattefordel er derfor bare skattefordel som reali
gjennom fremtidig inntjening.
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Spørsmålet om spesifikasjon i balansen er uavhengig av hvordan mulig fr
dig skattefordel skal realiseres. Utvalget mener at utsatt skatt / utsatt skattefo
en nettostørrelse og at den bør presenteres netto i balansen.

4.5 UNNTAK FRA DE GENERELLE VURDERINGSREGLENE

4.5.1 Markedsverdiprinsippet for markedsbaserte finansielle omløpsmidler

I "Generelle vurderingsregler" i avsnitt 4.3. er laveste verdis prinsipp utledet so
generell vurderingsregel for omløpsmidler. Det følger av laveste verdis prinsi
eiendelene skal vurderes til virkelig verdi når virkelig verdi er lavere enn anska
seskost. For visse finansielle omløpsmidler er markedsverdi virkelig verdi. Dis
kalt markedsbaserte finansielle omløpsmidler, jf. drøftelsen i "Tilnærming til virke-
lig verdi" i avsnitt 4.3.6.. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler omfatter ve
papirer og andre finansielle instrumenter som omsettes på børs eller i et tilsva
organisert marked, og som har god eierspredning og likviditet.

For markedsbaserte finansielle omløpsmidler kan markedsverdiprinsippet
en alternativ vurderingsregel til laveste verdis prinsipp. Ved markedsverdiprin
pet behandles verdiendringer symmetrisk. Laveste verdis prinsipp anvende
transaksjonsbasert historisk kost regnskap. Laveste verdis prinsipp gir ulik res
føring av realisert og urealisert vinning. Skillet mellom realisert og urealise
avgjørende for resultatføringen.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er nære substitutter til penger. 
instrumentene er likvide, transaksjonskostnadene små og det er én pris i ma
kan en eiendel selges og gjenerverves i samme øyeblikk uten (vesentlige) kos
Dermed er skillet mellom realisert og urealisert utydelig og lite relevant. Anv
delse av laveste verdis prinsipp på slike instrumenter har uheldige sidevirkni
Ulik behandling av realiserte og urealiserte gevinster gjør at den regnskapsp
kan manipulere resultatet uten å endre økonomiske realiteter. Markedsverdipr
pet fremstår derfor som eneste meningsfylte vurderingsprinsipp for pengesub
ter.

Etter artikkel 32 i fjerde direktiv skal eiendeler vurderes i samsvar med art
34 til 42, som er basert på historisk kost. Anvendelse av markedsverdiprinsip
derfor i strid med disse artiklene. Medlemslandopsjonen i artikkel 33 til å ti
eller kreve alternative vurderingsprinsipper gjelder ikke finansielle omløpsmid
En bestemmelse om vurdering til markedsverdi av eiendeler må baseres på r
overstyring av direktivbestemmelsene, jf. "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt
2.3.4..

Utvalget mener at bruk av markedsverdi skal begrenses til markedsba
finansielle omløpsmidler som kjøpes og selges løpende. Amerikanske regnsk
gler tillater i dag at visse verdipapirer som kjøpes og selges løpende kan vurde
markedsverdi og at urealiserte gevinster resultatføres. De amerikanske regn
reglene tillater også at andre verdipapirer under visse forutsetninger vurde
markedsverdi, men urealiserte gevinster skal i så fall føres direkte mot egenk
len uten resultatføringen. Den sistnevnte ordningen er klart i konflikt med de gr
leggende prinsipper utvalget går inn for og må være uaktuell i Norge.

IASC har i flere høringsutkast om regnskapsmessig behandling av finan
instrumenter foreslått at verdipapirer som inngår i en handelsportefølje vurde
markedsverdi. IASC har også fremmet et videre forslag som gir adgang til å vu
alle finansielle instrumenter til markedsverdi. Basert på høringsmerknader ble
IASC besluttet å utsette innføring av spesielle vurderingsregler for finans
instrumenter, bl.a. på grunn av de ulike synspunktene på bruk av markedsve
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I vurderingen av utvalgets forslag om markedsverdiprinsippet for gruppe
finansielle omløpsmidler må det ellers tas i betraktning at klassifiseringsreglen
omløpsmidler og anleggsmidler er foreslått strammet inn, jf. "Balanseføring og
klassifisering av eiendeler" i avsnitt 4.2.. En del norske selskaper har i dag verdi
pirporteføljer som etter gjeldende regler er klassifisert som omløpsmidler, men
etter forslaget faller utenfor kriteriene både for omløpsmidler generelt og fo
markedsbaserte finansielle omløpsmidlene spesielt.

Utvalgets konklusjon om markedsverdiprinsippet for markedsbaserte finan
omløpsmidler

Utvalget foreslår en særskilt vurderingsregel om at markedsbaserte finan
omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje skal vurderes til virkelig ve
Bestemmelsen er en regulert overstyring av artiklene 32 og 39.

4.5.2. Dagskursprinsippet for pengeposter i utenlandsk valuta. EU-direk
Direktivet har ingen særskilte regler om valutaomregning. Dette forhold har
opphav til to ulike forståelser av direktivets betydning for vurderingsregler
valuta. Én forståelse er at de alminnelige vurderingsreglene i direktivet må g
valuta etter som det ikke er gitt særregler. En annen forståelse er at medlemsl
står fritt til å velge vurderingsregler for valuta.

Artikkel 43, som omhandler innholdet i notene til årsregnskapet, krever opp
ning om metodevalget. Det heter i artikkel 43 nr. 1 (1):

«For poster i årsregnskapet som er eller opprinnelig var angitt i utenla
valuta, skal det opplyses om grunnlaget for omregning i nasjonal valut

Valuta er ikke særskilt regulert i britisk eller dansk regnskapslovgivning. I Sto
tannia foreligger en uttalelse om god regnskapsskikk for valuta (SSAP 21), so
later dagskurs ved omregning av fordringer og gjeld. Dansk praksis er å om
omløpsmidler og kortsiktig gjeld i utenlandsk valuta til dagskurs og resultatføre
liserte og urealiserte differanser. Resultatføring av store urealiserte gevinste
imidlertid være i konflikt med forsiktighetsprinsippet i årsregnskapsloven § 26.
anleggsmidler nyttes normalt opprinnelig transaksjonskurs. Urealiserte gev
eller tap kan vurderes i samsvar med bestemmelsene om hhv. oppskrivning o
skrivning. Urealisert tap på langsiktig gjeld skal resultatføres.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Aksjeloven og regnskapsloven har ikke særregler for vurdering av fordringe
gjeld i utenlandsk valuta. Valutaspørsmål er heller ikke drøftet i lovforarbeid
Vurdering av utenlandske fordringer og gjeld skal derfor følge de generelle vu
ringsreglene for omløpsmidler og anleggsmidler. Vurderingsreglene for anle
midler i aksjeloven § 11-10 fjerde ledd har en særregel om reversering av tid
nedskrivning av langsiktige fordringer. De spesielle vurderingsreglene i aksjel
§ 11-11 femte ledd inneholder en særregel om aktivering av kurstap på langs
lån. De sistnevnte bestemmelser er begge gitt anvendelse for valuta, jf. omta
god regnskapsskikk nedenfor.

GRS 11 omhandler den regnskapsmessige behandling av fordringer og g
utenlandsk valuta. Omløpsmidler og anleggsmidler omregnes i samsvar
laveste verdis prinsipp til den laveste av kursen på transaksjonstidspunktet og 
sedagens kurs. Det er reverseringsplikt innenfor rammen av laveste verdis pri
Urealiserte gevinster skal motregnes mot urealisert tap i samme valuta inn
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henholdsvis omløps- og anleggsmidler. Betalingsmidler kan av praktiske gru
omregnes til balansedagens kurs.

Praksis har ikke vært entydig i samsvar med GRS 11. Omløpsmidler 
mange tilfeller omregnet til dagskurs. En undersøkelse om årsoppgjøret for 1
de 50 største industri-, shipping- og eiendomsselskapene på Oslo Børs vise
selskaper nytter dagskurs for betalingsmidler og kortsiktige poster. Reglen
motregning og reversering har ikke blitt fulgt konsekvent. (Bengt A. Rem: Re
skapsmessig behandling av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, Revisjo
regnskap nr. 8, 1994.)

Etter GRS 11 kan realisert tap på langsiktig nettofordring/nettogjeld aktiv
og fordeles over gjenværende løpetid. Resultatføringen skal imidlertid ikke uts
når ytterligere tap må forventes å komme til i senere perioder. Spesielt påpeke
vendigheten av å være varsom med å aktivere tap som oppstår i valutaer der
har vært lav. Det har ikke vært en utbredt praksis å aktivere slike tap.

Etter anbefalingen skal urealiserte gevinster og tap på fordringer/gjeld, so
sikret ved terminkontrakter eller andre faste kontrakter om fremtidige utbetalin
innbetalinger, ikke resultatføres løpende, men periodiseres i samsvar med sik
kontraktene. Slik sikringsvurdering av terminkontrakter er utbredt, mens det e
sjeldent ved andre kontrakter. Enkelte eksempler på praksis er nevnt i avsnitt

Prinsipiell drøftelse

Regnskapsregler om valuta har preg av å være dels vurderingsregler, dels o
ningsregler. Dette gjenspeiler at valuta kan oppfattes enten som et selvstendi
kedsgode eller bare som en egenskap ved en eiendel. Valutamarkedet pekes
som det nærmeste en kan komme et perfekt marked, men det er likevel sjel
det kan identifiseres som et selvstendig markedsgode. Strengt tatt er det bare
av fordringer på sentralbanker at valuta kan observeres i en rendyrket form
klart må være gjenstand for en vurdering. I andre tilfeller det like klart at valuta
er gjenstand for en teknisk omregning som muliggjør en vurdering. Et eksemp
en teknisk omregning av valuta gjelder ved konsolidering av utenlandske datt
skaper, jf. særskilt om dette i "Konserndannelse" i kapittel 6 om konsernregnskape

I de fleste tilfelle hvor en skal behandle valuta i regnskapet, inngår valuta
en av flere faktorer av betydning for verdien av en eiendel. I slike tilfelle er
strengt tatt ikke rom for egne vurderingsregler for valuta. Det følger av de gene
vurderingsreglene for eiendelen at transaksjonskursen inngår i anskaffelsesk
at dagskursen inngår i virkelig verdi. Dette gjelder såvel for anleggsmidle
omløpsmidler. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler i en handelsportefølje
mao. i samsvar med utvalgets forslag alltid omregnes til dagskurs.

Det kan spørres om det er behov for unntak fra det system for omregning
følger av de generelle vurderingsreglene. Det mest aktuelle spørsmålet er om
geposter i valuta alltid skal omregnes til dagskurs. For kortsiktige poster er et v
syn at dagskursen er et godt estimat for realisasjonskursen siden disse post
bli oppgjort i nær fremtid. For langsiktige pengeposter er det større uenighe
dagskursprinsippet. Det kan reises spørsmål om balansedagens kurs er de
estimat for den fremtidige kursen når posten skal gjøres opp. Usikkerhete
fremtidig kursutvikling er større jo lengre tidshorisonten er.

Internasjonal praksis tenderer mot at dagskursprinsippet skal være allmen
dig for pengeposter i valuta. I den amerikanske FAS 52 er det tatt standpunkt
dagskursprinsipp for både kortsiktige og langsiktige pengeposter. Begrunnels
standpunktet finnes i par. 124-126:
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«124. The Board has concluded that such gains or losses should be re
in income when the exchange rates change rather than when the trans
is settled or at some other intermediate date or period. This is cons
with accrual accounting; it results in reporting the effect of a rate cha
that will have cash flow effects when the event causing the effect takes
ce.

125. Some have proposed that a transaction gain or loss should b
ferred if the rate change that caused it might be reversed before the tra
tion is settled. The argument is that to recongnize transaction gains
losses from rate changes in determining net income creates needless 
ations in reported income if those transaction gains and losses might be
celed by future reversals of rate changes. The Board rejected the pro
on both conceptual and practical grounds. Past rate changes are his
facts, and the board believes that users of financial statements are be
ved by accounting for rate changes that affect the functional currency
flows of a foreign entity as those rate changes occur. The proposal is
impractical; future changes, including reversals, cannot be reliably pre
ted. As a result, a transaction gain or loss might ultimately have to be re
nized during a period in which rate changes are unrelated to the recog
gain or loss.

126. The Board saw no conceptual basis for an alternative propos
recognition of transaction gains or losses when unsettled balances are
sified as current assets and liabilities (or as they became due within on
ar). Such a requirement would place emphasis on the balance 
classification or settlement date rather than on the economic effect o
exchange rate movement. It would also add a further accounting compl
without a compensating benefit».

Etter IAS skal uoppgjorte pengeposter ved slutten av hver regnskapsperiode o
nes til dagskurs. IAS 21 var tidligere formulert slik at valutakursendringer på l
siktige pengeposter kunne fordeles på en systematisk måte på fremtidige pe
frem til pengepostens forfall. Valutakurstap kunne imidlertid ikke fordeles fre
over hvis det var sannsynlig med ytterligere valutatap i fremtidige perioder. IA
gir ikke lenger adgang til å fordele gevinster og tap på fremtidige perioder.

Utvalget går inn for at dagskursprinsippet skal gjelde allmenn for pengep
i valuta. Dette representerer et unntak fra direktivbestemmelsene, som base
regulert overstyring.

En viktig side av regnskapsreglene for valuta gjelder regnskapsføring av 
takurssikring. Resultatføring av valutakursendringer bør prinsipielt reflekter
endring i finansiell stilling og inntjening. Ved bruk av dagskursprinsippet vil sikr
i form av fordring og gjeld i samme valuta automatisk bli tatt i betraktning. Et f
tak kan også redusere valutarisikoen ved å spre opplåning eller plassering p
valutaslag (f.eks. kurvlån). Dagskursprinsippets symmetriske behandling av u
sert vinning og tap vil bedre reflektere valutarisikoen i den samlede valutapo
nen til et foretak enn dagens regler med motregning begrenset til samme valu

Dagskursprinsippet gir ikke en fullgod regnskapsmessig behandling av va
kurssikring i ethvert henseende. Det må gjøres unntak fra dagskursprinsippet n
foreligger bindende avtale om fremtidige transaksjoner. Pengeposter i utenl
valuta som sikrer et annet valutarelatert forhold, må vurderes i sammenhen
dette forholdet. Ved sikringsvurdering skal resultatføringen være symmetris
sikringsinstrumentet og sikringsobjektet.

Det bør være begrenset adgang til å la antatte fremtidige forretninger væ
av en sikringsvurdering. En valutakursendring kan forskyve prisforholdet me
konkurrerende produkter eller mellom produktpris og faktorpriser. I tillegg kan
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valutakursendring ha etterspørselsvirkninger. Disse virkningene kan hver for s
ulik effekt på selskapets inntjening. Dersom antatte fremtidige forretninger inn
sikringsvurderingen, bør den forutsatte sammenhengen mellom valutakurs o
tjening grunngis. At fakturering og oppgjør foretas i utenlandsk valuta, eller at
retningene gjøres med utenlandske motparter, er hverken nødvendige eller ti
kelige betingelser i en slik grunngiving.

Som beskrevet i "Nærmere om betinget nedskrivningsplikt for anleggsmidl
i avsnitt 4.3.7. har utvalget forutsatt at urealisert tap ved renteendringer på lan
tig gjeld som vurderes i sammenheng med varig driftsmiddel, ikke skal regns
føres med mindre nedskrivningskriteriene er oppfylt for den samlede vurdering
heten. Et eventuelt urealisert valutatap på slik gjeld forutsettes derimot regns
ført. Etter utvalgets forslag skal valutaomregning av pengeposter følge en ege
deringsregel, og de alminnelige reglene for nedskrivning har derfor ikke anven
for dette forholdet.

Utvalgets konklusjon om dagskursprinsippet for valuta

Utvalget foreslår en særskilt bestemmelse om at pengeposter i utenlandsk 
skal omregnes til dagskurs.

4.5.2 Egenkapitalmetoden for vurdering av investering i tilknyttet selskap 
og datterselskap

Tilknyttet selskap kjennetegnes ved at investor har betydelig innflytelse uten 
foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet. Egenkapitalm
den er et alternativ til kostmetoden for vurdering av investering i tilknyttet sels
og datterselskap. Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til inve
andel av egenkapitalen og andelen av resultatet inntektsføres/kostnadsføres.

EU-direktivet

Artikkel 59 i fjerde direktiv inneholder en medlemslandopsjon til å tillate eller kr
at investering i tilknyttet selskap og datterselskap vurderes etter egenkapital
den. Artikkel 59 ble endret ved artikkel 45 i syvende direktiv. Begrunnelsen for 
ringen var at bestemmelsene i artikkel 59 om anvendelse av egenkapitalmet
selskapsregnskapet skulle bringes i overensstemmelse med bestemmelsene
kel 33 i syvende direktiv om anvendelse av egenkapitalmetoden i konsernreg
pet.

Det er enkelte forskjeller i innholdet mellom artikkel 59 i fjerde og artikkel
i syvende direktiv. De fleste av disse forskjellene er en direkte følge av at den 
nevnte artikkelen gjelder selskapsregnskapet og den sistnevnte konsernregn
den eneste forskjellen av betydning er at anvendelse av egenkapitalmetoden
knyttet selskap er obligatorisk i konsernregnskapet etter artikkel 33. Komment
nedenfor tar utgangspunkt i artikkel 59, men forskjellene i innhold mellom arti
59 og artikkel 33 blir også kommentert. Innholdet av artikkel 59 nr.1 er vansk
tilgjengelig på grunn av uklar terminologi. Problemet forsterkes ved en uhe
norsk oversettelse. For fullstendig tekst vises det til vedlegg.

Anvendelse av egenkapitalmetoden i artikkel 59 nr. 1 gjelder kapitalintere
(«participating interests») som gir betydelig innflytelse. Artikkelen inneholde
presumpsjonsbestemmelse om at en eierandel på 20 pst. eller mer av stemm
tiget kapital gir betydelig innflytelse. Ved beregning av stemmerettigheter gje
artikkel 2 i syvende direktiv. Den inneholder bestemmelser om hvilke stemm
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tigheter som skal medregnes. Artikkelen er drøftet i avsnitt 3.7.2. om konsernb
pet.

Artikkel 59 henviser til artikkel 17 for definisjon av kapitalinteresser. Dis
kjennetegnes ved å danne en varig forbindelse («durable link»). Artikkel 17 
holder på tilsvarende måte som artikkel 59 en bestemmelse om at eierande
overstiger en fastsatt prosentandel skal anses som kapitalinteresse. Prosent
kan fastsettes av medlemslandene, men kan ikke være høyere enn 20 pst.

Artikkel 59 krever med henvisning til oppstillingsplanen for balansen at k
talinteresser skal vises som underposter i postene «shares in affiliated un
kings» eller «participating interests», alt etter hva kapitalinteressene er. Bestem
sen kan forklares ved at posten «participating interests» er andre kapitalinte
enn de som er «shares in affiliated undertakings». De sistnevnte inneholder sa
underposter som ikke er kapitalinteresser.

Eksistensen av en egen artikkel i fjerde direktiv som definerer kapitalintere
(«participating interests») kan synes merkelig. Forklaringen finnes i den oppr
lige artikkel 56 i fjerde direktiv. Spesifikasjonskrav og notekrav for aksjer/and
i «affiliated undertakings» skulle tre i kraft samtidig med syvende direktiv. Beg
nelsen for å utsette ikrafttredelsen må ha vært at det ikke var mulig å bli enig o
definisjon av «affiliated undertakings». Ved artikkel 17 var det i det minste en 
nisjon av kapitalinteresser i fjerde direktiv.

Den opprinnelige artikkel 59 i fjerde direktiv bar også preg av å være ufe
Inntil senere samordning var det en medlemslandopsjon til å tillate egenkapit
toden for vurdering av eierandeler i «affiliated undertakings». Artikkelen foruts
vilkår for selve gjennomføringen av metoden, men beskrev ingen kjennetegn
«affiliated undertakings». Danmark implementerte den opprinnelige artikke
med en bestemmelse om anvendelse av egenkapitalmetoden for kapitalinter
datterselskaper.

«Affiliated undertakings» er nå definert i artikkel 41 nr. 1 i syvende direk
Selskaper som inngår i et konsernforhold, er «affiliated undertakings» i forho
hverandre. For et gitt selskap er også morselskapets øvrige datterselskaper «
ted undertakings». Hvis morselskapet er datterselskap i et større konsern, er
elskapet i storkonsernet og dets øvrige datterselskaper også «affiliated un
kings» i forhold til selskapet. En passende norsk oversettelse av «affiliated un
kings» er selskaper i samme konsern, jf. drøftelsen av begrepsbruken under"Plikt
til å utarbeide konsernregnskap" i avsnitt 3.7. om plikten til å utarbeide konsern
regnskap. Utvalget har valgt å skille mellom selskaper i samme konsern og k
liderte selskaper. De sistnevnte er, for et gitt selskap, kun de selskaper som sk
solideres i dets konsernregnskap.

I den norske versjonen er «affiliated» blitt oversatt med «tilknyttet». Over
telsen er uheldig fordi tilknyttet selskap allerede er et etablert begrep for sels
hvor investorer har betydelig innflytelse uten at det foreligger konsernforhold.
tilsvarende engelske begrepet er «associated company».

Begrepet «affiliated undertakings» slik det er definert i syvende direktiv er
i forhold til begrepet i fjerde direktiv. Anvendelsesområdet for egenkapitalmeto
i den opprinnelige artikkel 59 kan åpenbart ikke ha vært eierandeler i alle de s
pene som omfattes av det nye begrepet. Meningen med uttrykket kan ha væ
terselskaper, jf. Danmarks implementering av bestemmelsen i årsregnskabslo
1981. Dette samsvarer imidlertid ikke med det synet som Hasselager og R
Johansen uttrykker i annen utgave (1987 s. 354), når de kommenterer den
glende definisjonen av «affiliated undertakings» i direktivet: «På daværende
punkt forestillede man sig, at definitionen også kunne omfatte associerede virk
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heder, jf. det oprindelige udkast til 7. direktiv, der i artikel 5 også omfattede as
erede virksomheder under en definition på tilknyttede (forbundne virksomhed

Etter den nye artikkel 59 er anvendelsesområdet for egenkapitalmetoden
nevnt kapitalinteresser som gir betydelig innflytelse. Disse består av dattersels
og tilknyttede selskaper.

Artikkel 33 i syvende direktiv påbyr anvendelse av egenkapitalmetoden i 
sernregnskapet for vurdering av investering i tilknyttet («associated») selskap.
norske versjonen er «associated» blitt oversatt med «assosiert».

Artikkel 59 nr. 2 til 8 har bestemmelser om gjennomføring av egenkapita
toden. Innholdet av disse artiklene er kommentert i den prinsipielle drøftelsen
enfor.

Både artikkel 59 i fjerde direktiv og artikkel 33 i syvende direktiv har i nr. 9
bestemmelse om at artikkelen ikke trenger anvendes på kapitalinteresser s
uvesentlige i forhold til formålet om å gi et «true and fair view». Bestemmelsen
ses i sammenheng med tilsvarende bestemmelse i artikkel 13 nr. 1 i syvende d
om utelatelse av uvesentlig selskap fra konsernregnskapet i forhold til det sa
formålet, å gi et «true and fair view», jf. drøftelsen i "Plikt til å utarbeide konsern-
regnskap" i avsnitt 3.7..

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Vurdering av aksjeinvestering i tilknyttet selskap og datterselskap etter egenka
metoden er i strid med de generelle vurderingsreglene for anleggsmidler i ak
ven § 11-10. I 1987 ble det gjort en tilføyelse i aksjeloven § 11-13 femte ledd
tillater egenkapitalmetoden for vurdering av aksjeinvestering i tilknyttet selsk
konsernregnskapet. Det er bare en adgang og ingen plikt til å anvende egenk
metoden. Lovbestemmelsen definerer ikke hva som menes med betydelig i
telse over et annet selskap gjennom aksjeeie, men begrepet tilknyttet sels
drøftet i Ot.prp. nr. 29 (1986-87). Gjennomføringen av metoden skal være i sam
med god regnskapsskikk.

For investering i andeler i ansvarlig selskap (herunder partrederi) og kom
dittselskap angir ikke regnskapslovgivningen hvilken metode som skal anve
Lovforarbeidene og bestemmelsen om tilleggsopplysninger om andeler i aksje
§ 11-8 første ledd nr. 2 må forstås slik at investor kan benytte både bruttome
og nettometoden (tilsvarer egenkapitalmetoden) i tillegg til innskuddsmetoden
svarer kostmetoden). Metodebruken er imidlertid ikke drøftet i forhold til vur
ringsreglene i regnskapslovgivningen.

Norsk RegnskapsStiftelse utga i 1993 en revidert foreløpig regnskapssta
om investering i tilknyttet selskap og datterselskap. Investering i tilknyttet sel
skal vurderes etter egenkapitalmetoden, og investering i datterselskap skal vu
etter egenkapitalmetoden i morselskapets selskapsregnskap. Etter egenkapita
den vurderes investeringen til egenkapitalandelen og resultatandelen inntekts
kostnadsføres. Investering i aksjeselskap må i samsvar med nåværende reg
lovgivning vurderes etter kostmetoden i investors selskapsregnskap. Det s
gjelder investering i andre selskapsformer som ifølge regnskapslovgivningen
vurderes etter kostmetoden. Dersom investor har slike investeringer og ikke ut
der konsernregnskap, skal egenkapitalandel og resultatandel gis som tilleggso
ning. Investor som ikke er børsnotert eller av stor allmen interesse, kan an
kostmetoden.

Standardens utgangspunkt er at aksjer og andeler skal behandles likt. I sp
tilfeller hvor eier driver en vesentlig del av virksomheten gjennom deltakelse i a
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selskap og selskapet i realiteten er en finansieringsform, er det tillatt å anvende
tometoden.

Om beregning av egenkapitalandel og resultatandel presiserer regnskap
darden at investeringen på kjøpstidspunktet skal vurderes til anskaffelseskost
det skal foretas en merverdi/mindreverdianalyse. Ved beregning av resultata
selskapet skal det regnskapsmessige resultatet korrigeres for kostnadsførin
tektsføring av merverdi/mindreverdi inklusiv eventuell goodwillavskrivning. Eve
tuell nedskrivning av merverdi eller goodwill inkluderes i resultatandelen. Det 
korrigeres for urealisert gevinst ved interne transaksjoner. Investeringen e
med resultatandelen fratrukket utbytte. Egenkapitaljusteringer i tilknyttet sels
datterselskap føres direkte mot investeringen.

Regnskapsstandarden krever at resultatandelen skal vises på egen lin
ordinær resultatpost, og at investeringen i balansen skal vises på egen linj
anleggsmiddel.

Prinsipiell drøftelse

Valg av egenkapitalmetoden som vurderingsregel for investering i tilknyttet sel
og datterselskap fordrer en drøftelse både av hva som kjennetegner tilknytte
somhet, og anvendelse og gjennomføring av metoden. Drøftelsen bygger p
foreløpige regnskapsstandarden fra NRS.

Tilknyttet selskap kjennetegnes ved at investor har betydelig innflytelse ut
det foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet. Investor 
også ha slik innflytelse sammen med eller gjennom ett eller flere datterselsk
Bestemmelsen om indirekte aksjeeie i nåværende § 11-13 har en noe uheldig
ming.

Standarden bygger på en presumpsjon om betydelig innflytelse når invest
20 pst. eller mer av stemmeberettiget kapital i et selskap, og en presumpsj
mangel på betydelig innflytelse når eierandelen er under dette nivået. Stand
omtaler enkelte forhold som gjør at en eierandel på 20 pst. eller mer av den
meberettigede kapital alene ikke er tilstrekkelig til at investor har betydelig inn
telse. F.eks. kan andre ha bestemmende innflytelse i selskapet og dermed u
betydelig innflytelse for investor. For investor med mindre enn 20 pst. av stem
berettiget kapital krever standarden sannsynliggjøring av betydelig innflytelse

Investeringen i selskapet må være varig for at det skal være tilknyttet sels
en utredning om anvendelse av egenkapitalmetoden fra et utvalg nedsatt a
Børs i 1985, var det i definisjonen av tilknyttet selskap tatt med et krav om at in
teringen i tillegg til å være langsiktig også skulle være strategisk. Ot.prp. n
(1986-87) gjentok definisjonen fra utredningen. Spørsmålet om hva som m
med strategisk investering har vært omdiskutert i det norske regnskapsmiljøe
er ikke vanlig i internasjonale eller utenlandske regnskapsstandarder å kre
investeringen skal være strategisk. Kravet er derfor sløyfet i den foreløpige 
skapsstandarden fra NRS.

I et nylig publisert diskusjonsnotat fra ASB (juli 1994) er tilknyttet selsk
beskrevet som en strategisk allianse: «An investor uses its interest in an ass
undertaking as a strategic alliance to extend its economic activities. (...) The
rence to an entity extending its economic activities does not restrict the cho
economic activities that the investor can engage in through strategic alliance
investor may use strategic alliances to try out new products, markets and pro
or to develop an existing business.»

I tilknyttet selskap og datterselskap har investor betydelig eller bestemm
innflytelse over inntjeningen. Ved egenkapitalmetoden blir resultatandelen i de
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knyttede selskapet eller datterselskapet inntektsført i investors regnskap i s
periode. Egenkapitalmetoden gir derfor en riktigere periodisering av avkastni
på denne typen investeringer enn kostmetoden.

Det er like relevant å anvende egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet
konsernregnskapet. Anvendelse av egenkapitalmetoden på investering i dat
skap har som formål å vise de kontrollerende interessers andel av konsernets
kapital og resultat også i morselskapets selskapsregnskap, og vil øke informa
verdien av dette regnskapet.

Etter regnskapsstandarden kan foretak som ikke er børsnotert eller av st
men interesse, anvende kostmetoden. Slik standarden er formulert må differe
ingen gjelde både selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Begrunnelse
informasjonsverdien av å anvende egenkapitalmetoden neppe overstiger kost
Etter EU-direktivet er det ikke mulig å ha en slik differensiering for konsernre
skapet, etter som metoden er obligatorisk for vurdering av investering i tilkn
selskap. Utvalget mener at metoden også bør være obligatorisk i selskapsregn
for vurdering av datterselskap som konsolideres. I slike tilfeller er det ikke merk
nader forbundet med bruk av metoden. Med en slik tilknytning til konsernregn
pet får bestemmelsene om unntak fra konsernregnskapsplikten og konsolider
telatelse automatisk betydning også for plikten til å anvende egenkapitalmeto
selskapsregnskapet. Utvalget går ellers inn for at det skal være adgang til å
metoden for vurdering av tilknyttet selskap i selskapsregnskapet. Når en velg
adgangsbestemmelse er det naturligvis ikke behov for differensieringsregler.

Regnskapsstandarden inneholder et særskilt unntak fra reglene om anve
av egenkapitalmetoden. Når eier driver en vesentlig del av virksomheten gje
et tilknyttet selskap eller datterselskap, og selskapet i realiteten er en finansie
form, er det tillatt å anvende bruttometoden. Begrunnelsen for unntaket er at
tometoden viser eiers aktivitet på en bedre måte enn egenkapitalmetoden. I 
har finansiering av egen aktivitet gjennom kommandittselskap og ansvarlig se
vært en viktig kapitalkilde. Denne finansieringsformen har vært mest utbredt i
rederi- og eiendomsnæringen. Selskaper hvor eierandelen er under 20 pst. o
50 pst. kan også være finansieringsform. Unntaket gjelder både i selskapsre
pet og eventuelt i konsernregnskapet. Unntaket gjelder også plikten til å konso
datterselskap. Unntaket er i strid både med fjerde og syvende direktiv. Utvalge
ner ikke tilstrekkelig faglig grunnlag for å overstyre direktivene på dette punkte
er derfor ikke er innstilt på å videreføre unntaket.

Etter internasjonale regnskapsstandarder (IAS 28) og amerikanske regns
standarder (APB 18 og FIN 35) er det plikt til å anvende egenkapitalmetoden i
sernregnskapet for investering i tilknyttet selskap. Amerikanske regnskapssta
der påbyr anvendelse av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet for inves
tilknyttet selskap og datterselskap, mens IAS 28 tillater metoden anvendt. I 
mark er det nå blitt hovedregelen å vurdere aksjer i datterselskap etter egenk
metoden i morselskapets selskapsregnskap.

Om anvendelse av egenkapitalmetoden mener utvalget:
– Egenkapitalmetoden gir en riktigere periodisering av avkastningen på inv

ring i tilknyttet selskap og datterselskap enn kostmetoden.
– Det er like relevant å anvende egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet

konsernregnskapet.
– I konsernregnskapet bør det være plikt til å anvende egenkapitalmetod

investering i tilknyttet selskap. Plikten følger også av artikkel 33 i syve
direktiv.

– Det bør være plikt til å anvende egenkapitalmetoden i investors selskaps
skap på investering datterselskap som konsolideres. Denne plikten inne
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– Det bør være adgang til å anvende egenkapitalmetoden i investors sels

regnskap på investering i tilknyttet selskap.

På kjøpstidspunktet vurderes investeringen til anskaffelseskost når denne ikke
stiger investors andel av egenkapitalens virkelige verdi inklusiv goodwill. E
utvalgets syn skal investeringen på kjøpstidspunktet vurderes til anskaffelse
kort og godt. Jf. utvalgets syn på verdien av goodwill i "Goodwill" i avsnitt 4.4.3..
Normalt vil anskaffelseskost avvike fra balanseført egenkapital, og det er nø
dig å foreta en analyse av mer- eller mindreverdier.

Etter artikkel 59 nr. 2 kan investeringen ved første gangs anvendelse av 
den balanseføres til andel av bokført egenkapital eller andel av egenkapitale
kelige verdi. Etter artikkelens bokstav c er det medlemslandopsjon til å beste
hvilket alternativ som skal anvendes. I tillegg inneholder artikkelens bokstav 
medlemslandopsjon til å tillate eller kreve egenkapitalandelen beregnet av eg
pitalens virkelige verdi på kjøpstidspunktet. Ved en kombinasjon av de to med
landopsjonene gir direktivet dekning for å implementere en bestemmelse i tråd
regnskapsstandarden.

Ved trinnvis investering i datterselskap samsvarer det best med formåle
konsernregnskapet å legge til grunn verdien av eiendeler og forpliktelser på
sernetableringstidspunktet. Unntak er goodwill som må vurderes ved hvert 
Denne løsningen er foretrukket i anbefaling til god regnskapsskikk for foretaks
grasjon, som imidlertid også gir adgang til å behandle hvert kjøp for seg. R
skapsstandarden krever at det ved vurdering av investeringen i selskapsregn
etter egenkapitalmetoden velges samme løsning som i konsernregnskape
trinnvis investering i tilknyttet selskap skal hvert kjøp behandles for seg. Arti
59 nr. 2 bokstav d inneholder en tilleggsopsjon i tilfeller med trinnvis investerin
å beregne egenkapitalandelen av egenkapitalens virkelige verdi på tidspunk
etablering av kapitalinteressen. Artikkel 33 nr. 2 bokstav d i syvende direktiv i
holder en nesten likelydende bestemmelse for vurdering av investering i tilkn
selskap i konsernregnskapet. Forskjellen mellom bestemmelsene er at sist
henviser til verdien på det tidspunktet selskapet ble tilknyttet selskap. Utvalg
bemerke at ingen av disse tidspunktene er relevante som referanse for verdif
ting. Artikkel 19 nr. 1 bokstav b inneholder en tilsvarende opsjon ved utarbeid
av konsernregnskapet i tilfeller med trinnvis investering i datterselskap, hvo
henvises til verdien på konsernetableringstidspunktet. Etter utvalgets syn er
den eneste relevante alternative verdi til verdien ved de enkelte kjøp. Det vis
øvrig til "Konserndannelse" i kapittel 6.

Resultatandelen tillegges investeringen i balansen. Utbytte til investor red
rer verdien av investeringen. Denne enkle sammenhengen er beskrevet i artik
nr. 4.

Ved beregning av resultatandel i selskapet må det regnskapsmessige res
korrigeres for kostnadsføring/inntektsføring av merverdi/mindreverdi inklu
eventuell goodwill-avskrivning. Eventuell nedskrivning av merverdi eller goodw
inkluderes i resultatandelen. Innholdet av artikkel 59 nr. 5 er at den delen av i
teringen som består av goodwill, skal behandles etter reglene for goodwill.

Transaksjoner mellom investor og datterselskap/tilknyttet selskap kan 
holde gevinst. Ved salg av eiendel som ikke er solgt videre til en uavhengig p
balansedagen, oppstår interngevinst som skal elimineres. Ved salg til et dat
skap som ikke er heleiet, er spørsmålet om hele eller bare morselskapets an
gevinsten er å betrakte som interngevinst for konsernet som økonomisk enhe
anbefalingen til god regnskapsskikk for foretaksintegrasjon skal hele gevinste
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mineres. Tilsvarende må gjelde ved vurdering av investering i datterselskap
egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet, fordi morselskap og datterselskap
regnes som en enhet. Derimot er det ikke relevant å betrakte investor og et tilk
selskap som en enhet. Ved salg til et tilknyttet selskap skal bare investors an
gevinsten regnes som interngevinst.

Regnskapsstandarden inneholder en drøftelse av hvordan interngevinst 
ker resultatandel. Standarden skiller mellom kjøp av eiendel fra tilknyttet sels
datterselskap, omtalt som oppstrømssalg, og salg til tilknyttet selskap/datterse
omtalt som nedstrømssalg. Ved oppstrømssalg korrigeres resultatet i datterse
tilknyttet selskap med gevinsten før investors resultatandel beregnes. Et neds
salg derimot påvirker ikke resultatet i datterselskap/tilknyttet selskap, og inter
vinsten bør følgelig heller ikke påvirke resultatandelen. Interngevinsten bør d
regnskapsføres som utsatt inntekt. Er nedstrømssalget til datterselskap, e
gevinsten utsatt inntekt. Ved nedstrømssalg til tilknyttet selskap skal bare inve
andel av gevinsten regnskapsføres som utsatt inntekt.

Transaksjoner mellom datterselskaper og tilknyttede selskaper kan også
holde interngevinst, som det i følge regnskapsstandarden skal korrigeres for. D
presiseres at beregning av interngevinst avhenger av om kjøper er en del av e
Når en eiendel blir solgt til et datterselskap, er hele gevinsten å betrakte som i
gevinst ved beregning av investors resultatandel hos det selgende selskapet.
eiendel blir solgt til et tilknyttet selskap, er det bare den andelen av gevinsten
tilsvarer investors andel i det tilknyttede kjøpende selskapet, som er å betrakt
interngevinst ved beregning av investors resultatandel hos det selgende sels

Artikkel 59 nr. 7 har en bestemmelse om eliminering av interngevinster 
ikke er til hinder for å følge standarden som beskrevet ovenfor.

Artikkel 59 nr. 6 bokstav b krever at inntektsført resultatandel utover utb
skal avsettes til et bundet fond. Dette er en selskapsrettslig bestemmelse som
tar de samme hensyn som utbyttereguleringen i aksjeloven. En lovendring
muliggjør anvendelse av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet på invest
aksjeselskap, vil således ikke få betydning for investors utbyttegrunnlag. De
vil implementering av direktivbestemmelsen redusere utbyttegrunnlaget for in
torer som allerede anvender egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet på i
ring i andeler i ansvarlig selskap, kommandittselskap o.l.

Innholdet i artikkel 59 nr. 8 er at beregning av egenkapitalandel og resultat
i et selskap som er morselskap i et konsern, skal ta utgangspunkt i konsernre
pet. Dette er underforstått ved gjennomføring av egenkapitalmetoden, og be
melsen er derfor overflødig.

Utvalgets konklusjon om vurdering av investering i tilknyttet selskap og datte
skap

Utvalget foreslår at innholdet i artikkel 59 nr. 1 i fjerde direktiv og artikkel 33 n
i syvende direktiv om anvendelse av egenkapitalmetoden implementeres me
gende bestemmelse: Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenk
metoden i konsernregnskapet og kan vurderes etter egenkapitalmetoden i se
regnskapet. Investering i datterselskap som konsolideres skal vurderes etter e
pitalmetoden i selskapsregnskapet. Investering i annet datterselskap kan vu
etter egenkapitalmetoden.

Det foreslås flg. definisjonsbestemmelse om tilknyttet selskap: Tilknyttet 
skap er foretak hvor den regnskapspliktige har en betydelig innflytelse, men
ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet.
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Om gjennomføring av egenkapitalmetoden foreslår utvalget at innholde
artikkel 59 nr. 2, 4, 5, 6 og 7 og artikkel 33 nr. 2, 4, 5, 6 og 7 implementeres
følgende bestemmelse: Investeringen skal vurderes til den regnskapspliktiges
av egenkapitalen, og resultatandelen skal inntektsføres eller kostnadsføre
kjøpstidspunktet vurderes investeringen til anskaffelseskost. Resultatandele
trukket utbytte tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatan
skal det tas hensyn til mer- eller mindreverdier på kjøpstidspunktet og interng
ster. I selskapsregnskapet skal inntektsført resultatandel ut over utbytte avse
fond for vurderingsforskjeller.

4.5.3 Bruttometoden for regnskapsføring av deltakelse i felles kontrollert 
virksomhet

Felles kontrollert virksomhet kjennetegnes ved avtale mellom to eller flere d
kere som gir disse felles kontroll over virksomheten. Bruttometoden er en me
for regnskapsføring av deltakelse i felles kontrollert virksomhet. Etter bruttom
den regnskapsfører deltakeren sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og
Virksomheten kan være organisert som et selskap (for eksempel aksjese
ansvarlig selskap, kommandittselskap eller partrederi), eller den kan være re
gjennom en samarbeidsavtale.

EU-direktivet

Artikkel 32 i syvende direktiv inneholder en medlemslandopsjon til å tillate e
kreve at deltaker i felles kontrollert virksomhet regnskapsfører deltakelsen 
bruttometoden i konsernregnskapet:

«
1. Når et foretak som inngår i konsolideringen sammen med ett eller 

foretak som ikke inngår i konsolideringen, leder et annet foretak, 
medlemsstatene tillate eller fastsette at dette foretaket tas med pr
i det konsoliderte regnskap i forhold til de rettigheter som det fore
som inngår i konsolideringen, har i dets kapital.«

2. Artikkel 13 til 31 får tilsvarende anvendelse på den pro rata-konsol
ring som er nevnt i nr. 1.«

3. Dersom denne artikkel anvendes, får ikke artikkel 33 anvendelse
det foretak som er gjenstand for pro rata-konsolidering, er et asso
foretak i henhold til artikkel 33.»

Det er bare syvende direktiv som inneholder en bestemmelsen om bruttome
og dette kan indikere at metoden bare kan anvendes i konsernregnskapet. Bru
toden er i likhet med egenkapitalmetoden en metode for regnskapsføring, og 
relevant å anvende i selskapsregnskapet som i konsernregnskapet.

Artikkel 32 definerer ikke felles kontrollert virksomhet. Formuleringen «led
et annet foretak sammen med ett eller flere foretak» eller den engelske vers
«manages another undertaking jointly with one or more undertakings», har ikk
innhold utover det som språklig ligger i uttrykket felles kontrollert virksomhet.

Artikkel 32 nr. 1 presiserer at den felles kontrollen skal deles med en eller
deltakere som ikke inngår i regnskapskonsernet. Hvis alle deltakerne er med i
skapskonsernet, vil det selvfølgelig foreligge kontroll når selskapene betrakte
en enhet, og virksomheten skal konsolideres fullt ut.

Etter artikkel 32 nr. 2 får artiklene 13 til 31 tilsvarende anvendelse for bru
metoden. Den engelske utgaven er mer presis i det de nevnte artiklene «shal



NOU 1995:30
Kapittel 4 Ny regnskapslov 226

e pas-
pply
 ute-
en av
nomfø-

de
ig inn-
som-
 plik-
 egen-
egn-

illate
eto-

r del-
apet,
 sel-
75):

hat
ional
 that
ties,

sregn-
etoden
 EU-
, går
 og ikke

skal
meto-

kapet.
ansen i

 (...)
 for-
re, at
ejdet
tivite-
lende
ippet

. For-
 som i

lsen i
et.»
mutatis mutandis», som betyr at artiklene skal anvendes tilsvarende så langt d
ser. Ved implementeringen i Companies Act har man brukt formuleringen «a
with any necessary modifications». Artiklene 13 til 15 regulerer adgangen til å
late datterselskap fra konsernregnskapet. Artiklene 16 til 31 gjelder utarbeidels
konsernregnskap, og skal anvendes tilsvarende så langt de passer ved gjen
ring av bruttometoden.

Artikkel 32 nr. 3 trenger en forklaring. Plikten etter artikkel 33 til å anven
egenkapitalmetoden i konsernregnskapet på kapitalinteresser som gir betydel
flytelse uten at de konsolideres, gjelder også deltakelse i felles kontrollert virk
het. Hvis denne regnskapsføres etter bruttometoden, gjelder selvfølgelig ikke
ten til å anvende egenkapitalmetoden etter artikkel 33. Det kan bemerkes at
kapitalmetoden og bruttometoden etter direktivet er likeverdige metoder for r
skapsføring av felles kontrollert virksomhet i konsernregnskapet.

Storbritannia og Danmark har implementert medlemslandopsjonen til å t
bruk av bruttometoden. Den britiske Companies Act begrenser bruk av bruttom
den til «noncorporate joint ventures», mens egenkapitalmetoden anvendes fo
takelse i «corporate joint ventures». Loven tillater metoden i konsernregnsk
men har i likhet med fjerde direktiv ingen bestemmelse om slik behandling i
skapsregnskapet. Davis, Paterson & Wilson skriver om dette i UK-GAAP (s. 3

«It could be inferred from this that the intention of the legislation is t
such a treatment is not permitted. However, it is arguable that proport
consolidation ought to be adopted in individual accounts on the basis
there is, in effect, a direct interest in a proportion of the assets, liabili
income and expenditure of the joint venture.»

Forfatterne synes å dele den oppfatning at metoden er like relevant i selskap
skapet som i konsernregnskapet. De synes heller ikke å utelukke at bruk av m
i selskapsregnskapet kan være tillatt i forhold til Companies Act og dermed
direktivene. Selv om de omtaler metoden som «proporsjonal konsolidering»
det frem av sammenhengen at den anses som en metode for regnskapsføring
en konsolideringsmetode.

ASB foreslår i et diskusjonsnotat (juli 1994) at deltakelse i joint ventures 
regnskapsføres etter en såkalt utvidet egenkapitalmetode og ikke etter brutto
den. Forslaget har møtt betydelig motstand i Storbritannia.

Den danske årsregnskabsloven tillater at metoden brukes i konsernregns
Om bruk av metoden i selskapsregnskapet skriver Hasselager og Runge Joh
kommentarene til konsernregnskapskapitlet (s. 634-635):

«Pro rata konsolidering er ikke tilladt i praksis for årsregnskaber efter ÅRL,
ej heller for kapitalandele i joint-ventures i form af ansvarlige selskaber.
Anvendelse af pro rata konsolidering i praksis for årsregnskaber vil dog
mentlig kunne ske med hjemmel i § 2 stk. 4, (...). Betingelsen må væ
årsregnskabet bedre vil give et retvisende billede, f.eks. fordi samarb
sker i form af et interessentskab og er integreret i selskabets hovedak
ter med så stor betydning for selskabets aktiviteter og resultat, at mang
indarbejdelse af pro rata elementerne under henvisning til netto-princ
alvorligt vil forvride årsregnskabets utsagn.»

I kommentarene til vurderingsreglene omtales metoden som pro rata metoden
fatterne deler oppfatningen at metoden er like relevant i selskapsregnskapet
konsernregnskapet når de skriver (s. 515):

«Det vil være naturligt også at anvende metoden ved værdiansætte
modervirksomhedens regnskab, hvis den benyttes i koncernregnskab
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Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Begrepet felles kontrollert virksomhet er ikke definert i regnskapslovgivning
Regnskapsføring av deltakelse i felles kontrollert virksomhet har basert seg på
skapslovgivningens vurderingsregler (kostmetoden) når felles kontrollert virks
het har vært aksjeselskap o.l. Lovforarbeidene og bestemmelsen om tilleggso
ninger om andeler i aksjeloven § 11-8 første ledd nr. 2 har vært forstått slik a
taker kan anvende både bruttometoden og egenkapitalmetoden for deltakels
skaper med ubegrenset deltakeransvar og i kommandittselskaper.

Norsk RegnskapsStiftelse utga i april 1994 en foreløpig regnskapsstanda
deltakelse i felles kontrollert virksomhet. Etter standarden skal deltakelse i f
kontrollert virksomhet regnskapsføres etter bruttometoden. Deltaker skal 
skapsføre sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Andelen kan 
beides linje for linje i deltakers regnskap eller spesifiseres som egen post fo
hovedgruppe. Bruttometoden skal anvendes både i deltakers selskapsregns
eventuelt i konsernregnskapet. Deltakelse i felles kontrollert aksjeselskap o.l
samsvar med nåværende regnskapslovgivning vurderes etter kostmetoden 
kers selskapsregnskap, eventuelt etter egenkapitalmetoden i deltakers konse
skap. Deltaker som ikke er børsnotert eller av stor allmenn interesse, kan an
kostmetoden.

Prinsipiell drøftelse

Felles kontrollert virksomhet kjennetegnes ved avtale mellom to eller flere d
kere som gir disse felles kontroll over virksomheten. Den foreløpige regnskaps
darden fra NRS krever at den økonomiske virksomheten må ligge innenfor d
kers nåværende eller planlagte virksomhetsområder for at den skal kunne kl
seres som felles kontrollert virksomhet. Felles kontroll innebærer at ingen de
alene har bestemmende innflytelse. Midlertidig deltakelse i virksomhet er ik
betrakte som deltakelse i felles kontrollert virksomhet.

Standarden krever at deltakerne må ha inngått en samarbeidsavtale som 
rer den økonomiske virksomheten. Avtalen skal inneholde bestemmelser om 
beslutninger som krever enstemmighet eller spesifisert flertall av deltakerne.
tige beslutninger, som vesentlige endringer i eller heving av samarbeidsav
krever normalt enstemmighet mellom deltakerne. Avtalen vil også vanligvi
bestemmelser om aktiviteten og varigheten, kapitalinnskudd fra deltakern
deling av produksjon, inntekter, kostnader eller resultatet av virksomheten me
deltakerne.

Virksomheten kan være organisert som et selskap (for eksempel aksjese
ansvarlig selskap, kommandittselskap eller partrederi) eller bare være reguler
nom samarbeidsavtalen. Når virksomheten er et selskap, følger regnskapsplik
lovgivningen. Når virksomheten ikke er et selskap, vil som regel utarbeidels
regnskap være omfattet av samarbeidsavtalen.

Felles kontrollert virksomhet forekommer ofte ved etablering av en virksom
i et annet land i samarbeid med lokale myndigheter eller organisasjoner. Felle
trollert virksomhet kan også foreligge når to eller flere deltakere har felles kon
over en eiendel og deler leieinntekter og kostnader. Innen entreprenørnæring
arbeidsfellesskap normalt være felles kontrollert virksomhet. Felles kontro
virksomhet er vanlig innen olje, gass, mineralutvinning og offshore. Flere delta
kan for eksempel samarbeide om driften av en rørledning. Hver deltaker bruke
ledningen til å transportere egne produkter og bærer en avtalt andel av kostn
i forbindelse med driften.
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Det er to mulige unntaksmetoder fra de generelle vurderingsregler for r
skapsføring av deltakelse i felles kontrollert virksomhet, egenkapitalmetode
bruttometoden. Deltakelse i felles kontrollert virksomhet er en del av deltakers
somhet. Bruttometoden reflekterer dette. Men også egenkapitalmetoden har
nasjonal anvendelse for regnskapsføring av felles kontrollert virksomhet. Fors
len mellom de to metodene gjelder utelukkende spesifikasjon.

Etter bruttometoden regnskapsfører deltaker sin andel av inntekter, kostn
eiendeler og gjeld. Spesifikasjonen i deltakers regnskap kan foretas på to måt
ene alternativet er å innarbeide andelen av regnskapspostene linje for linje i 
kers regnskap. Eksempelvis inkluderes andel av avskrivninger i posten avskr
ger i deltakers resultatregnskap og andel av kontanter og bankinnskudd inklu
i deltakers tilsvarende post i balansen. Det andre alternativet er å spesifisere a
av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld på egne linjer i de respektive hoved
per i deltakers regnskap. Eksempelvis vises andel av driftsinntekter på egen
gruppen driftsinntekter og andel av omløpsmidler på egen linje i gruppen om
midler.

Bruttometoden bør i følge regnskapsstandarden i prinsippet anvendes b
selskapsregnskapet og eventuelt i konsernregnskapet. Men i forhold til nåvæ
regnskapslovgivning kan bruttometoden ikke anvendes i deltakers selskaps
skap for deltakelse i felles kontrollert aksjeselskap og andre felles kontrollerte
skaper som etter vurderingsreglene i regnskapslovgivningen skal vurderes
kostmetoden. Forbudet gjelder både selskapsregnskapet og konsernregnska
er adgang til å anvende egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Deltaker 
kontrollert virksomhet som har slik selskapsform, skal derfor i følge standard
tilleggsopplysning om sin andel som om bruttometoden hadde vært anvendt.

Forholdet til EU-direktivene er også drøftet i regnskapsstandarden. Til tros
at bestemmelsen om bruttometoden er plassert i syvende direktiv, mener N
metoden kan anvendes i selskapsregnskapet. Regnskapsføring etter bruttom
i deltakers selskapsregnskap vil nemlig kunne være nødvendig for å gi et «tru
fair view».

Etter utvalgets syn må en skille mellom to tilfeller. Når den felles kontrolle
virksomheten ikke er et selskap, må anvendelsen av bruttometoden i selskap
skapet og konsernregnskapet være fullt ut forenlig med direktivene. I de tilfelle
felles kontrollerte virksomheten er et selskap, er det tvilsomt om det er i sam
med fjerde direktiv å anvende bruttometoden i selskapsregnskapet. Derimo
egenkapitalmetoden nyttes i dette tilfellet. Utvalget har kommet til at det bør 
valgadgang mellom egenkapitalmetoden og bruttometoden for regnskapsfør
felles kontrollert virksomhet både i konsernregnskapet og selskapsregnsk
Dette innebærer at det skal være tillatt å anvende bruttometoden i selskapsre
pet også i det tilfellet at den felles kontrollerte virksomheten er et selskap. På
punktet foreslås det dermed en regulert overstyring av direktivet. Grunnlage
overstyring, nemlig nødvendigheten av å gi et TFV, tilsier imidlertid en viss res
sjon på valgfriheten i et slikt tilfelle. Deltaker bør ikke kunne velge å anvende 
tometoden i selskapsregnskapet uten også å velge bruttometoden i konsernre
pet. Det anses ikke nødvendig å ta denne nyansen med i lovteksten.

Ved anvendelse av bruttometoden i selskapsregnskapet må direktivbeste
sene for anvendelse av metoden i konsernregnskapet gjelde tilsvarende. Det
der henvisningsbestemmelsen i artikkel 32 nr. 2. I tillegg må fjerde direktivs sy
for innpassing av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet gjelde tilsvaren
bruttometoden. Det betyr at inntektsført resultatandel utover utbytte skal avset
et bundet fond, når den felles kontrollerte virksomheten er et selskap.
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IAS 31 skiller mellom tre former for felles kontrollert virksomhet: drift, eiend
og enhet. For felles kontrollert drift og eiendel skal bruttometoden anvendes b
selskapsregnskapet og konsernregnskapet. For felles kontrollert enhet er reg
gen av regnskapsføringen i IAS 31 begrenset til deltakers konsernregnskap. B
metoden er anbefalt, men egenkapitalmetoden er tillatt. Deltaker som ikke uta
der konsernregnskap, skal ifølge standarden gi samme type informasjon om
kelsen som deltaker som utarbeider konsernregnskap.

Etter amerikanske regnskapsstandarder skal egenkapitalmetoden anven
deltakelse i felles kontrollerte selskap. For felles kontrollert virksomhet som ikk
selskap, er det etablert praksis i enkelte bransjer (bl.a. olje og gass) å anvend
tometoden.

Etter regnskapsstandarden er det bare deltaker som er børsnotert eller 
allmenn interesse, som skal anvende bruttometoden. For øvrige deltakere he
at informasjonsverdien av å anvende bruttometoden neppe vil overstige kostn
Slike deltakere kan derfor anvende kostmetoden. Utvalget mener at en tilsva
differensiering kan være hensiktsmessig.

Om metodevalg for regnskapsføring av felles kontrollert virksomhet me
utvalget:
– Både bruttometoden og egenkapitalmetoden er egnet for regnskapsføri

felles kontrollert virksomhet.
– Bruttometoden bør kunne anvendes både i selskapsregnskapet og konse

skapet.
– EU-direktivene er ikke til hinder for anvendelse av bruttometoden i selsk

regnskapet, annet enn når det er valgt en annen regnskapsmetode i konse
skapet.

– I selskapsregnskapet til store foretak og i konsernregnskapet bør det vær
til å anvende bruttometoden eller egenkapitalmetoden for regnskapsførin
felles kontrollert virksomhet.

Regnskapsstandarden inneholder også en drøftelse av gjennomføring av bru
toden. Felles kontrollert virksomhet er vanligvis etablert av deltakerne, og delta
kapitalinnskudd erstattes med andel av eiendeler og gjeld. Dersom det er fore
oppkjøp, er dette en transaksjon hvor det er kjøpt en andel i eiendeler og gjeld
sive eventuell goodwill. Gjennomføring av bruttometoden innebærer samme
nikk som ved utarbeidelse av konsernregnskap. Bruttometoden blir av noen a
grunn omtalt som proporsjonal konsolidering.

Transaksjoner mellom deltaker og felles kontrollert virksomhet er viet 
plass i drøftelsen. Transaksjoner og mellomværender mellom deltaker og 
kontrollert virksomhet vil for deltaker være interne transaksjoner og mellomvæ
der som normalt elimineres forholdsmessig. Ved kjøp av eiendel fra felles kon
lert virksomhet skal deltakers andel av eventuell gevinst regnskapsføres som
inntekt inntil deltakeren selger eiendelen videre til en uavhengig part. Ved sa
eiendel til felles kontrollert virksomhet er opptjent inntekt begrenset til den dele
eventuell gevinst som kan henføres til de andre deltakerne. Deltakerens ande
skapsføres som utsatt inntekt. Ved salg av eiendel fra en felles kontrollert virk
het til en annen skal deltakers andel av eventuell gevinst hos selger regnskap
som utsatt inntekt. Det er bare den andelen av gevinsten som tilsvarer del
andel hos kjøper, som er å betrakte som interngevinst.

Utvalget gir sin tilslutning til regnskapsstandardens prinsipper for gjennom
ring av bruttometoden som er beskrevet ovenfor. Etter utvalgets mening tilfred
ler disse prinsippene direktivets krav om at bestemmelsene for utarbeidelse a
sernregnskap skal anvendes tilsvarende så langt de passer.
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Utvalgets konklusjon om regnskapsføring av felles kontrollert virksomhet

Utvalget foreslår en bestemmelse om regnskapsføring av deltakelse i felles ko
lert virksomhet: Deltakelse i felles kontrollert virksomhet skal regnskapsføres 
bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. For store fo
gjelder det samme i selskapsregnskapet. Andre foretak kan regnskapsføre
kelse i felles kontrollert virksomhet etter bruttometoden eller egenkapitalmeto
Når den felles kontrollerte virksomheten er et selskap skal inntektsført resultat
ut over utbytte avsettes til fond for vurderingsforskjeller.

Bestemmelsen er sammenfallende med innholdet i syvende direktivs ar
32 nr. 1, som begrenser anvendelsen til konsernregnskapet.

Henvisningen i artikkel 32 nr. 2 til bestemmelsene om adgang til å utelate
terselskap fra konsernregnskap foreslås ikke implementert ved egen bestem
Dette hensynet er ivaretatt ved kjennetegnene for felles kontrollert virksom
Henvisningen i artikkel 32 nr. 2 til bestemmelsene om utarbeidelse av konsern
skap foreslås heller ikke implementert ved egen bestemmelse, fordi dette er u
forstått å følge av de tillatte metodene.

Innholdet i artikkel 32 nr. 3 er overflødig ved den norske implementeringe
bestemmelsene om bruttometoden og egenkapitalmetoden.

4.6 FORENKLETE VURDERINGSREGLER FOR SM Å FORETAK
Etter konklusjonen om differensiering i "Differensiering" i avsnitt 3.6. skal det
lages forenklingsregler for små foretak innenfor det mulighetsområdet som di
vene definerer. Slik fjerde direktiv er formulert gis det ikke stort spillerom for de
Direktivene har ikke vurderingsregler som spesielt gjelder for små foretak
enkelte områder foreligger det imidlertid valgmuligheter, hvor en i alle fall ka
til at små foretak beholder adgangen til det enkleste alternativet.

Fjerde direktiv inneholder en adgang til å benytte skattemessige verdie
både anleggsmidler og omløpsmidler, jf. artikkel 35 nr. 1 d og artikkel 39 nr.
Artiklene er kommentert i "Anvendelse av regnskapsprinsipper og metoderi
avsnitt 2.4.8., underavsnittet om betydningen av forholdet mellom regnska
skatt for anvendelse av regnskapsprinsipper, og i "Generelle vurderingsregler" i
avsnitt 4.3. om de generelle vurderingsreglene. Bestemmelsene er egentlig f
lert som en opplysningsplikt, men de må forstås som en implisitt vurderingsr
Ordlyden i artikkel 35 nr. 1 d er:

«Dersom anleggsmiddel gjøres til gjenstand for ekstraordinær verdiju
ring utelukkende for skattemessige formål, skal justeringsbeløpet og
grunnelsen for justeringen angis i notene til årsregnskapet.»

Artikkel 39 nr. 1 e omhandler omløpsmidler, men er ellers likelydende. Innho
av begge artiklene er at differansen mellom vurdering etter historisk kost / la
verdis prinsipp og skattemessige vurdering skal oppgis i note. Ved bruk av 
bestemmelsene må det uansett foretas vurdering etter to prinsipper, og de kan
ikke sies å representere en forenkling. De kan selvsagt være ansett hensiktsm
for foretakene av andre grunner.

I utredning om «Differensierte krav til årsoppgjør, konsernoppgjør og r
sjonsplikt» (NOU 1993:2) foreslo en arbeidsgruppe under Regnskapslovutval
adgangen til å bruke skattemessige verdier skulle kunne benyttes i årsoppgjø
små foretak. Definisjonen av små foretak ble foreslått å omfatte små aksjesels
slik at forholdet til fjerde direktiv måtte tas i betraktning. Arbeidsgruppen men
det ikke var nødvendig for små foretak å gi tilleggsopplysning om verdi etter 
nære vurderingsregler ved anvendelse av skattemessig verdi i årsoppgjøret
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ble begrunnet med at artikkel 44 i fjerde direktiv gir adgang for små foretak til
et sammendrag av tilleggsopplysninger.

I høringen til NOU 1993:2 ble denne forståelsen bestridt fra flere hold. I b
til utvalget 21. oktober 1994, som er gjengitt i "Forslaget i delutredningen" i avsnitt
3.6.1., tok Finansdepartementet det standpunkt at årsoppgjøret for små f
skulle kunne avlegges etter skattelovens vurderingsregler, men samtidig at ak
skaper ikke skulle omfattes av definisjonen av små foretak. De sider ved arb
gruppens forslag som ble ansett kontroversielle i forhold til direktivet, ble der
unngått.

Utvalget ser ikke grunn til å gjenta forslaget om at små aksjeselskaper ge
skal kunne benytte skattemessige verdier. Derimot bør det kunne fastsettes 
gler for små foretak som er identisk med skattelovens vurderingsregler, når
ligger innenfor direktivets mulighetsområde, og de ikke i vesentlig grad sve
viktige hensyn ved årsregnskapet. Ett slikt forhold er anvendelse av variabel 
kningskost i stedet for full tilvirkningskost, som innebærer lavere anskaffelses
for egentilvirkede varer og varige driftsmidler. Et annet forhold er langsiktige
virkningskontrakter, hvor inntekten vil regnskapsføres senere ved fullført kon
metode enn ved løpende avregning metode.

I tillegg til forslaget om skattemessige verdier foreslo arbeidsgruppen regle
små foretak om forenklete periodiserings- og vurderingsprinsipper på spe
områder. Om slike regler skrev arbeidsgruppen at de må sikre hensynet til fors
het, og (s. 54): «Det er videre en vesentlig målsetting for et forenklet regelve
en kan unngå urealistisk overvurdering av eiendeler eller undervurdering av fo
telser. Hensynet til de foretak som skal praktisere de forenklete regler tilsier o
det forenklete regelverket må gis en oversiktlig form og tilfredsstiller krav om ri
lig presise svar på praktisk viktige regnskapsspørsmål.»

Arbeidsgruppen konkretiserte sitt forslag som følger:

«Det alminnelige utgangspunkt for forenklete periodiseringsprinsipper
være kostnadsføring, istedenfor balanseføring med kostnadsføring gje
avskrivninger, i de tilfeller regnskapslovgivningen åpner for valg mell
disse to alternativ. Arbeidsgruppen tar opp forslag om at dette innføres
et generelt periodiseringsprinsipp for små foretak.

Et slikt prinsipp vil gjelde for en rekke poster, eksempelvis:
– Kostnadsføring av renter og andre finanskostnader på omløps

anleggsmidler.
– Kostnadsføring istedenfor balanseføring av forsknings- og utviklin

kostnader, jfr. aksjeloven § 11-11 fjerde ledd og regnskapsloven 
syvende ledd.

– Kostnadsføring istedenfor balanseføring av kapitalrabatt, kostn
mv. ved låneopptak, jfr. aksjeloven § 11-11 femte ledd og regnskap
ven § 21 åttende ledd.

Andre forenklinger:
– Leasing behandles regnskapsmessig som leie uavhengig av leasi

holdets regler og økonomiske karakter.
– Forsikrede pensjonsordninger kostnadsføres med betalt premie.
– Direkte pensjonsforpliktelser balanseføres ikke, men opplyses i n

Utbetalte pensjoner vil utgjøre pensjonskostnad.

Forenklete periodiserings- og vurderingsregler som angitt ovenfor (
utenom de regler som følger av at skattereglene blir anvendt), forutse
nødvendig utstrekning fastsatt og/eller supplert gjennom forskrifter.»
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Alle disse forslagene synes å ligge innenfor direktivets mulighetsområde. For
sjoner kan det som nevnt være tvil om hva direktivets skapere egentlig har 
men Kommisjonen har lagt til grunn at balanseføring av pensjonsforpliktelser
er obligatorisk, se gjengivelse av uttalelse under avsnitt 7.6.5.

Forenklingsregler av denne typen må innarbeides på en annen måte i de
liggende lovutkast enn det som var foreslått av arbeidsgruppen i NOU 1993:2.
henger sammen med at det generelle utgangspunktet ikke inneholder valgf
utvalgets lovutkast. Både renter ved tilvirkningskost, forskning og utvikling, un
eller overkurs ved låneopptak, leasing og pensjonsforpliktelser skal vurderes 
svar med et sett lovfestede grunnleggende regnskapsprinsipper og generelle
ringsregler. Eventuelle unntak fra dette må i så fall gis som lovbestemmelser. U
get har foreslått et eget sett av forenklete vurderingsregler for små foretak i l
pittelet om vurderingsregler. Utvalget tar opp igjen de fleste av disse forslag
Renter i tilvirkningskost er drøftet i "Anskaffelseskost" i avsnitt 4.3.3.. Det foreslås
at små foretak skal ha anledning til å nytte variabel tilvirkningskost i stedet for
tilvirkningskost.

Det foreslås videre at små foretak kan kostnadsføre utgifter til forskning
utvikling. Forenklingen ved denne regelen ligger egentlig ikke i den unnlatte b
seføring, men i det forhold at et foretak som benytter denne adgangen slip
bestemme en fornuftig avskrivningsplan og eventuelt å ta stilling til et behov
nedskrivning. Balanseføring av FoU som immateriell eiendel er drøftet i av
4.4.2.

Utvalget ser ikke grunn til å ta opp forslag om at kapitalrabatt mv. skal k
nadsføres. Korrekt periodisering av overkurs og underkurs ved låneopptak ka
være svært arbeidskrevende i forhold til en feil periodisering. Når valgfrihete
dette punkt fjernes, bør dette også gjelde små foretak.

Det foreslås at små foretak kan unnlate å balanseføre leieavtaler. Dette b
leasing kan kostnadsføres som leie. Skillet mellom leasingavtaler som skal ba
føres og de som ikke skal det, er problematisk, og det anses som en reell fore
å slippe å ta stilling til dette.

Det foreslås at små foretak skal kunne unnlate å balanseføre pensjonsforp
ser som er forsikret. Også på dette punkt innebærer forslaget at små foretak
mes mot en komplisert regel. Når bestemmelsen om unnlatt balanseføring be
skal premien anses som pensjonskostnad. Med «premien» menes da den god
sen som forsikringsselskapet mottar for å ivareta pensjonsforpliktelsen, og ink
rer f.eks. ikke innskudd i premiefond. Utvalget ser det ikke hensiktsmessig å
kretisere dette nærmere, men antar at en operasjonalisering er mulig å få til. 
kringsnæringen bør ha en egeninteresse i å bistå med et praktikabelt opplegg

Forslaget om at direkte pensjonsforpliktelse ikke balanseføres men opply
note, foreslås ikke gjentatt. Et foretak som ser seg i stand til å påta seg pensjo
pliktelser overfor arbeidstakerne, som ikke avlastes gjennom et forsikringssel
bør også kunne påta seg belastningen å redegjøre for hva det koster. Jf. elle
telse av pensjonsforpliktelser og behovet for lovbestemmelse om dette i a
7.6.5.

Det foreslås at små foretak skal kunne nytte fullført kontrakt metode ved l
siktige tilvirkningskontrakter, uavhengig av om kriteriene for bruk av løpe
avregning metode er oppfylt. De alminnelige prinsipper som skal gjelde for lan
tige tilvirkningskontrakter er drøftet i "Inntektsføring" i avsnitt 2.4.3. om inntekts-
føring.

I tillegg til de ovennevnte forenklingsregler, som også ble fremmet i N
1993:2, mener utvalget at det kan være behov for ytterligere to forenklingsre
For det første er det behov for en forenklingsregel for regnskapsmessig beha
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av skatt. Det var ved behandling av endring i regnskapslovgivningen etter ska
formen at Stortingets finanskomité tok til orde for forenklede krav for småfore
som i sin tur ledet til en delutredning om differensierte regnskapsregler. Regns
føring av utsatt skatt er et svært komplisert felt, som det kan være grunn til å 
de minste foretakene for. I delutredningen ble dette løst ved at skattemessige v
ble brukt i årsoppgjøret for små foretak, slik at det ikke ble midlertidige forskje
og dermed heller ikke utsatt skatt. I den foreliggende utredning vil en foreslå a
foretak skal få unnlate å regnskapsføre utsatt skatt. Som skattekostnad skal i
regnes betalbar skatt, som beregnes på grunnlag av årets skattemessige 
Direktivet har ikke bestemmelser som står i veien for en slik løsning. Notekrave
skatt i artikkel 43 nr. 1 (11) er ikke obligatorisk for små foretak.

I forhold til hensynet om å unngå urealistisk overvurdering må det bemerk
nettoeffekten av en slik forenklingsregel på resultat og egenkapital, sammen
med ordinære regler, kan være positiv eller negativ. Derfor bør det ved bruk 
slik regel gis tilleggsopplysning om midlertidige forskjeller mellom regnskapsm
sig og skattemessig verdi. Dette er opplysninger som foretakene uansett må
skaffe til avstemmingsskjema. Opplysningen kan gis som ett beløp. Forenkl
for de små foretakene er at de slipper å ta stilling til reversering for midlertidige
skjeller.

Det andre «nye» punktet som det fremmes forslag om, har sammenhen
forslaget til regler om regnskapsføring av fusjoner mv., jf. "Fusjon og fisjon" i
kapittel 5. Den generelle betraktningsmåten om at kapitalforhøyelse og ved
skal vurderes til virkelig verdi kan bli vanskelig å praktisere når aksjene ikke h
observerbar markedsverdi. Dette er i og for seg et generelt problem ved all 
skapsføring av tingsinnskudd, men likevel mer akutt ved fusjon når tingsinnsku
er nettoverdien av overdratt virksomhet og bl.a. kan bestå av goodwill. For a
foretak skal kunne unngå disse komplikasjoner, foreslås det en adgang for di
å regnskapsføre fusjon etter kontinuitetsmetoden.

Utvalgets konklusjon om forenklete vurderingsregler for små foretak

Utvalget foreslår flg. forenklete vurderingsregler for små foretak:
– Adgang til å anvende variabel tilvirkningskost som anskaffelseskost ved tilv

ning.
– Adgang til å kostnadsføre utgifter til forskning og utvikling.
– Adgang til å unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser.
– Adgang til å unnlate å balanseføre leieavtaler.
– Adgang til å anvende fullført kontrakt metode ved langsiktige tilvirkningsk

trakter.
– Adgang til å unnlate regnskapsføring av utsatt skatt.
– Adgang til å regnskapsføre fusjon mellom små foretak etter kontinuitetsm

den.
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Fusjon og fisjon

5.1 KJENNETEGN VED FUSJON OG FISJON
Fusjon kjennetegnes ved at et selskap overdrar hele virksomheten til et ann
skap, mot at aksjonærene i det overdragende selskapet får et vederlag som i
sak består av aksjer i det overtakende selskap eller nære substitutter til slike 
Det overtakende selskapet kan være et eksisterende selskap, eller det kan 
forbindelse med fusjonen. Aksjeloven definerer fusjon i §§ 14-1, 14-7 og 1
Reglene om fusjon er videreutviklet i forslaget til ny aksjelov kapittel 14.

Ved fusjon blir det overdragende selskapet oppløst. Lovbestemmelsen
fusjon dreier seg i hovedsak om kriteriene for fusjon og hvilke unntak fra de al
nelige regler om avvikling i aksjeloven som gjelder i tilfelle fusjon. Fusjonsreg
gir en forenkling, særlig mht. oppløsning og avvikling. Overfor kreditorene har
skapene ved en fusjon de samme plikter som ved kapitalnedsettelse. Beho
fusjonsregler begrunnes gjerne med hensynet til omstillinger i næringslivet.

Med utgangspunkt i aksjelovens regler kan fusjoner inndeles i fire typer.
vanligste formen er fusjon ved opptak, jf. § 14-1 første punktum. Virksomh
overdras til et eksisterende selskap, og aksjonærene får et fusjonsvederlag
hovedsak er aksjer i det overtakende selskap. Ved konsernfusjon, jf. § 14-1
punktum, inneholder fusjonsvederlaget aksjer i morselskapet til det overtak
selskapet. Fusjon ved nydannelse, jf. § 14-7, er at virksomheten i begge (a
overdragende selskap overdras til et nytt selskap, og at aksjonærene i de o
gende selskap får aksjer i det nye selskapet. Fusjon av heleiet datterselskap, j
8, er en spesiell form for fusjon uten fusjonsvederlag. Innfusjonering av heleie
terselskap er et spesialtilfelle av innfusjonering av datterselskap hvor det er e
sernforhold mellom selskapene før fusjonen.

Fisjon kjennetegnes ved at et selskaps virksomhet deles mellom flere sels
Fisjon er ikke særskilt regulert i aksjeloven. Selskapsrettslig innebærer fisjo
kapitalnedsettelse og eventuelt oppløsning i det overdragende selskapet, og e
talforhøyelse ved tingsinnskudd i det eller de overtakende selskapene. I utkas
aksjelov er fisjonsinstituttet foreslått lovregulert etter samme mønster som fusj
På samme måte som ved fusjoner kan selskapsoppløsningen finne sted ved
enklet prosedyre, mens reglene om kreditorvarsel er som ved kapitalnedsettel
§ 14-14 omtaler to typer fisjoner: fisjon ved stiftelse av nytt selskap og fisjon
overtakelse.

5.2 GJELDENDE REGNSKAPSRETT
Regnskapslovgivningen har ikke egne bestemmelser om fusjoner. Det er ulike
fatninger om aksjelovens fusjonskapittel forutsetter en bestemt regnskapsm
løsning. På samme måte som ved konserndannelse er det to metoder for reg
føring av fusjon, oppkjøpsmetoden eller kontinuitetsmetoden. Ett synspunkt 
kontinuitetsmetoden gjelder obligatorisk ved fusjoner. Et annet synspunkt er 
skal velges den metode som svarer til de underliggende reelle forhold. Det ha
vel vært en alminnelig enighet om at bruk av oppkjøpsmetoden ikke er tillatt.

Ved bruk av oppkjøpsmetoden i en fusjon skal det overdragende selskaps
deler og forpliktelser sammen med eventuell goodwill innarbeides i det overtak
selskaps regnskap til virkelig verdi. Kapitalforhøyelsen i det overtakende sels
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Ved bruk av kontinuitetsmetoden i en fusjon skal eiendeler og forpliktelser 
overdragende selskap videreføres i det overtakende selskaps regnskap til b
førte verdier. Hvis den balanseførte verdien av den overtatte egenkapitalen er
enn den nominelle kapitalforhøyelsen (fusjonsvederlaget), oppstår en p
fusjonsdifferanse. Denne skal legges til egenkapitalen i det overtakende sels
Fordelingen på bundet og fri egenkapital skal ikke endres. Det betyr at bundet
kapital i det overdragende selskapet forblir bundet egenkapital i det overtak
mens fri egenkapital forblir fri egenkapital. Hvis fusjonsvederlaget er større enn
overtatte egenkapitalen, oppstår en negativ fusjonsdifferanse. Denne kan ikke
opp som en eiendel og skal trekkes fra egenkapitalen. I tilfeller med negativ fus
differanse er bundet egenkapital i det overtakende selskapet blitt øket med m
hele egenkapitalen i det overdragende selskapet. En negativ fusjonsdifferans
derfor bare gå til fradrag i bundne fond. En resterende differanse skal føres
negativt egenkapitalelement og er en korreksjonspost til bundet egenkapital.

Fusjonsdifferansens fortegn blir ofte feilaktig oppfattet som et uttrykk for m
eller mindreverdier i det overdragende selskapet. Det korrekte er at fusjonsdiff
sen uttrykker bytteforholdet mellom aksjene, og kan følgelig være negativ sel
det er merverdier i begge selskapene.

Når det overtakende selskapet eier aksjer i det overdragende selskapet fø
nen, kan kontinuitetsmetoden gi enkelte spesielle virkninger. Dersom aksje
ført til en høyere verdi enn den tilhørende andel av balanseført egenkapital, v
feransen bli fratrukket egenkapitalen i det overtakende selskapet ved elimin
Dermed reduseres det overtakende selskapets egenkapital ved fusjonen, ute
har funnet sted noe som skulle tilsi en slik reduksjon. Problemstillingen er s
aktuell ved fusjon av heleid datterselskap, jf. aksjeloven § 14-8. Denne effekte
motvirkes ved å gjennomføre oppskrivning av anleggsmidler i det overdrag
selskapet etter reglene i § 11-10. En slik løsning har unektelig et visst preg a
kårlighet. For fusjon av heleiet datterselskap er det anbefalt å la merverdi på
kjøpstidspunktet som fortsatt er balanseført i konsernregnskapet, bli viderefør
skapsregnskapet for det fusjonerte selskapet. Begrunnelsen er at det ved den
sielle formen for fusjon uten fusjonsvederlag er kontinuitet i forhold til konsernd
nelsen.

Synspunktet om at kontinuitetsmetoden gjelder obligatorisk ved fusjoner 
aksjeloven kapittel 14, begrunnes med den generelle forutsetningen om kont
i alle rettigheter og forpliktelser. Kontinuitetsprinsippet utledes bl.a. av bestem
sen i aksjeloven § 14-1 om at selskapet kan overdra eiendeler, rettigheter og f
telser som helhet. Kontinuitetssynspunktet innebærer at kreditor ikke har opp
sesrett ved fusjon. Normalt vil debitorskifte være en oppsigelsesgrunn.

Regnskapsrådet har uttalt seg om regnskapsmetode ved fusjoner i uttale
81 (3.11.1987):

«Aksjelovens kap. 14, som omhandler de selskapsrettslige regler for fu
bygger på et kontinuitetsprinsipp. Fusjonsmetoden (pooling of interest
toden) er basert på det samme prinsipp. Regnskapsrådet er av den m
at fusjonsmetoden må anvendes på fusjoner etter aksjelovens kap. 1
innebærer at eiendeler og gjeld skal overføres til bokførte verdier.
Regnskapsrådet er av den oppfatning at oppkjøpsmetoden i dette tilfe
i strid med god regnskapsskikk.»

Anbefalingen til god regnskapsskikk for regnskapsmessig behandling av for
sintegrasjon nytter foretaksintegrasjon som en fellesbetegnelse for konsernda
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og fusjon. Etter anbefalingen skal bruk av regnskapsmetode bli bestemt av de
nomiske realiteten i foretaksintegrasjonen og ikke av formell form:

«De fleste tilfeller av foretaksintegrasjon er i realiteten oppkjøp. Da 
oppkjøpsmetoden (purchase method, acquisition accounting) brukes
om foretakene formelt fusjoneres. I de få tilfellene det reelt sett er sam
slåing av interesser, skal kontinuitetsmetoden (pooling of interest met
merger accounting og på norsk tidligere kalt fusjonsmetoden) brukes
gjelder også om det etableres et konsernforhold. (...) De aller fleste form
fusjoner vil i realiteten være oppkjøp. Reelle fusjoner er bare de få tilfel
som representerer en sammenslåing av interesser. (...) Anbefalingen
bruke oppkjøpsmetoden ved formell fusjon bryter med kontinuitetsprin
pet og reiser spørsmål om lovendringer.»

Liland (Fusjon av selskaper, 1992; s. 162) hevder at oppkjøpsmetoden ikke til
stiller de krav som må oppfylles for at det skal være tale om god regnskapssk

«Metoden anvendt på fusjoner etter aksjeloven kapittel 14 tilfredss
ikke de krav til bredde og tidsperiode som må stilles. Dette var situasjo
før avgivelsen av anbefalingen til god regnskapsskikk for regnskapsm
behandling av foretaksintegrasjon i desember 1988. Etter min oppfa
var det situasjonen også før avgivelsen av regnskapsrådets uttalelse n

I likhet med en rekke andre kommentarer til aksjeloven mener Liland at val
kontinuitetsmetoden følger av kontinuitetsprinsippet i kapittel 14, og følgelig i
er et spørsmål om god regnskapsskikk etter § 11-4.

I forarbeidene til forslaget til ny aksjelov har spørsmålet vært drøftet på 
NOU 1992:29 s. 197 er det tatt til orde for at eiendelenes verdier ikke skal k
endres ved fusjonen. I Ot.prp. nr. 36 (s. 130) skriver Justisdepartementet:

«Departementet er også av den oppfatning at fusjonsreglene som hov
gel fortsatt bør baseres på et kontinuitetsprinsipp. Det samme gjeld
foreslåtte nye reglene om fisjon.

Dette er ikke til hinder for at man i enkelte relasjoner gjør unntak
prinsippet om kontinuitet. Spørsmålet reiser seg særlig i forhold til 
regnskapsmessige behandlingen av fusjoner, med andre ord om man
tilfeller skal legge til grunn et regnskapsmessig kontinuitetsprinsipp, e
om man også skal åpne for bruk av den såkalte oppkjøpsmetoden.

Fra et rent selskapsrettslig ståsted virker det etter departementet
mest naturlig at også regnskapsmessige verdier baseres på et kontin
prinsipp. I andre henseender bygger man på at det nye selskapet er e
settelse av det overdragende selskapets virksomhet, og det vil gi en 
sammenheng i regelverket om man regnskapsrettslig skal legge til gru
annen betraktningsmåte.

Som argument for oppkjøpsmetoden anføres det at man regnskap
sig må ta utgangspunkt i de økonomiske realiteter i foretaksintegrasjo
slik at det ikke bør være noen direkte sammenheng mellom formell form
regnskapsmetode. Synspunktet er med andre ord at dersom en foreta
grasjon i realiteten fremstår som et oppkjøp, bør transaksjonen regns
messig sett behandles som et oppkjøp selv om integrasjonen forme
gjennomføres som en fusjon etter gjeldende aksjelov kapittel 14.

Etter departementet syn er det imidlertid mest logisk at den form
formen man velger for en av foretaksintegrasjonen er avgjørende for h
dan foretaksintegrasjonen behandles rettslig. Kapittel 14 i gjeldende a
lov er utformet med sikte på kontinuitet, og det fremstår som naturlig a
man velger å gjennomføre transaksjonen i denne formelle formen, må
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regnskapsmessig.

(...)
I utkastet har departementet fulgt opp Aksjelovgruppens forslag

kontinuitet også i forhold til de regnskapsmessige verdiene. Departem
mener likevel at det kan være grunn til å foreta en fornyet vurdering
spørsmålet i forbindelse med oppfølgingen av Regnskapslovutvalget
beid.»

I aksjelovutkastets § 14-1 tredje ledd kommer Justisdepartementets standpu
uttrykk ved et vilkår om overføring til «regnskapsmessige verdier» fra det ove
gende til det overtakende selskapet.

Forbildet for den norske anbefalingen om foretaksintegrasjon er den amer
ske APB Opinion No 16 (1970), som omhandler både konserndannelse og fu
under fellesbetegnelen «business combinations» (paragraph 5):

«The conclusions of this opinion apply equally to business combination
which one or more companies become subsidiary corporations [kon
dannelse], one company transfers its net assets to another [fusjon ved
tak], and each company transfers its net assets to a newly fo
corporation [fusjon ved nydannelse]».

Kontinuitetsmetoden («the pooling of interests method») har også i USA sin 
rinnelse i fusjon (par. 13):

«The original concept of pooling of interests as a fusion of equity inter
was modified in practice as use of the method expanded.»

Argumentasjonen for metoden tar utgangspunkt i fusjon. I par. 28-30 om «va
of the concept» heter det bl.a.:

«Those who support the pooling of interests method believe that a bus
combination effected by issuing common stock is different from a purch
in that no corporate assets are disbursed to stockholders and that the 
sets of the issuing corporation are enlarged by the net assets of the co
tion whose stockholders accept common stock of the combined corpora
(...) By pooling equity interests, each group continues to maintain risk
ments of its former investments and they mutually exchange risks an
nefits. (...) A pooling of interest transaction is regarded as in substanc
arrangement among stockholder groups. (...) Each stockholder group
pooling of interests gives up its interests in assets formerly held but rec
an interest in a portion of the assets formerly held in addition to an int
in the assets of the other. The clearest example of this type of combin
is one in which both groups surrender their stock and receive in exch
stock of a new corporation.»

Den grunnleggende feilen i argumentasjonen for kontinuitetsmetoden er betra
gen av fusjon som en transaksjon mellom aksjeeiere. Flere av medlemmene 
dissenterte mot anvendelsen av kontinuitetsmetoden, bl.a. de to kjente aka
kerne Davidson og Horngren, som betraktet fusjon som en kjøpstransaksjon:

«Pooling is describes in paragraph 28 as a fusion resulting from »po
equity interests«. But it is the sort of fusion where a significant excha
transaction takes place. (...) Paragraph 29 declares that pooling is re
transaction among the stockholders. That is not just the fact. The buy
always a company.»
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Regnskapslovutvalget har i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om
grunnleggende regnskapsprinsipper beskrevet fusjon som en egenkapitalinns
transaksjon med overdratt virksomhet som tingsinnskudd. Etter transaksjon
sippet skal overdratte eierdeler og gjeld måles til virkelig verdi. Betraktningsm
av fusjon som egenkapitaltransaksjon er også kommet til uttrykk i APB 16 (par

«Pooling of interest accounting is also challenged because the amount
sets acquired less liabilities assumed is recorded without regard to the
ber of shares of stock issued. The result does not reflect the presum
that a corporation issues stock only for value received and, in genera
greater the number of shares issued, the larger the consideration to be
ded.»

Reglene i USA er meget detaljerte med hensyn til hvilke krav som må oppfylle
at kontinuitetsmetoden skal benyttes. Disse kravene gjelder forholdene i selsk
før sammenslåingen, måten sammenslåingen skjer på og transaksjoner ette
menslåingen. Kontinuitetsmetoden kommer bare til anvendelse i unntakstilfel

Kriteriene i den norske anbefalingen har også som funksjon å begrense b
av kontinuitetsmetoden, i hovedsak til tilfellet sammenslåing av interesser. En
menslåing av interesser sies å foreligge «når aksjonærene/deltagerne i to se
bytter ordinære stemmeberettigede aksjer/andeler og integrerer virksomhete
to selskapene slik at denne fortsetter som før under felles eierskap med for
messig fordeling av rettigheter og risiko.» I tillegg skal samtlige av de følgende
terier være oppfylt: Sammenslåingen må skje i én operasjon eller en sammen
ende rekke av operasjoner, minst 80 pst. av vederlaget til eierne i det overdra
selskapet må bestå av ordinære stemmeberettigede aksjer, de vesentlige del
to selskapenes virksomhet må fortsette, hver av eiergruppene i de to selskap
beholde negativ majoritet (minst en tredel), og i konsernforhold må morselsk
etter byttet av aksjer eie minst 90 pst. av aksjene i datterselskapet. For øvri
kontinuitetsmetoden nyttes ved integrasjon av to selskaper som har felles ko
lerende eier.

Den britiske regnskapsstandarden FRS 6 om «acquisitions and mer
omhandler «business combinations» (par. 4):

«Although the FRS is framed in terms of an entity becoming a subsid
undertaking of a parent company that prepares consolidated financial 
ments, it also applies where an individual company or other reporting e
combines with a business other than a subsidiary undertaking.»

Om formålet med standarden heter det bl.a. (par. 1):

«The objective of this FRS is: to ensure that merger accounting is used
for those business combinations that are not, in substance, the acquisit
one entity by another but the formation of a new reporting entity as a 
stantially equal partnership where no party is dominant; (...).»

«Merger accounting», som er kontinuitetsmetoden, skal bare brukes når spes
kriterier er oppfylt. Kriteriene, anvendt på en fusjon, er at fusjonen er en sam
slåing av likeverdige interesser, at administrasjonen som utpekes represente
de fusjonerende parter, at ingen av fusjonspartene er betydelig større enn de
og at partene ved fusjonen ikke mottar betydelige kontantvederlag. Kriterien
bruk av kontinuitetsmetoden er strengere i FRS 6 enn i den norske anbefaling

Syvende direktiv gjelder bare konserndannelse. Artikkel 20 setter grense
bruken av kontinuitetsmetoden. Bestemmelsen har dermed fått betydning for
skapsføring av fusjoner i de landene som krever samme metodebruk for fusjo
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konserndannelse. Det kan nevnes at Danmark ikke har implementert medlem
opsjonen i artikkel 20 til å tillate eller kreve bruk av kontinuitetsmetoden i kons
regnskapet, men at metoden brukes ved fusjon under benevnelsen «fusjon
den».

Gjeldende aksjelovgivning har ikke særskilte bestemmelser om fisjoner. R
skapsmessig behandling har i stor grad fulgt skattereglene. I praksis har regn
føringen av fisjoner ofte fulgt et kontinuitetssyn. Bruken av kontinuitetsmeto
kan kobles sammen med oppskrivning av anleggsmidlene.

Forslaget til ny aksjelov har særskilte bestemmelser om fisjon. Det er pre
at reglene er utformet på basis av kontinuitetsprinsippet. På samme måte s
fusjoner er det tatt inn et eksplisitt vilkår om overføring til regnskapsmessige
dier, jf. utkastets § 14-14. Det antas at departementets tvil om den regnskapsm
løsningen for fusjoner også gjelder fisjoner.

Utvalget kjenner ikke til egne regnskapsstandarder om deling av selska
USA inneholder APB Opinion No. 29 fra 1973 om transaksjoner med annet v
lag enn penger, en uttalelse (paragraf 23) som kan ha betydning for regnskaps
av fisjon:

«Accounting for the distribution of non-monetary assets to owners of an
terprise in a spin-off or other form of reorganization or liquidation or i
plan that is in substance the rescission of a prior business combin
should be based on the recorded amount of the non-monetary assets
buted».

I den engelske regnskapsstandarden FRS 6 nevnes at kontinuitetsgjennomsk
skal foretas ved en «group reconstruction» som ikke gir noen endring i eierne
tive rettigheter. Kontinuitetsgjennomskjæring er drøftet i eget underavsn
"Transaksjonsprinsippet" i avsnitt 2.4.1. foran.

5.3 HVA IMPLISERER SELSKAPSRETTSLIG KONTINUITET FOR 
REGNSKAPSFØRINGEN?

Det er to typer argumenter for at kontinuitetsmetoden skal være obligatorisk.
fremstilles bruken av kontinuitetsmetoden som en logisk følge av kontinuitets
sippet, jf. standpunktene fra bl.a. Justisdepartementet som er gjengitt i fo
avsnitt. Dels vises det til reelle hensyn (kreditorhensynet) når det anføres at 
ikke bør gi anledning til økte utdelinger til eierne. I Ot.prp. nr. 36 formulerer Ju
departementet dette slik på s. 130:

«En regel som åpner for at man kan legge til grunn høyere verdier i det 
takende selskapets balanse enn de regnskapsmessige verdiene som
benyttes i det overdragende selskapet, får betydning for selskapsrettsli
gler som knytter rettsvirkninger til den bokførte egenkapitalen. Det v
her særlig til reglene om utbytte i gjeldende § 12-5 og utkastet § 10-1
adgang til å operere med høyere regnskapsmessige verdier i det over
de selskapet gir muligheter for høyere utbytteutdeling enn det som 
være tilfellet for det overdragende selskapet dersom det ikke var gjen
ført en fusjon. I prinsippet bør en fusjon i seg selv ikke åpne for en vi
adgang til utdeling enn det som gjelder ellers. Noe annet kan føre til om
elser av utbyttereglene. Å innføre regler som tillater oppkjøpsmetoden v
fusjon og fisjon, krever derfor en særlig gjennomgang av aksjelovens u
teregler.»

Det kan nevnes at Aksjelovgruppen ser de to argumentene som én og samm
Gruppen omtaler kontinuitetsprinsippet slik (NOU 1992:29, s. 127):
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«Det grunnleggende prinsipp som fusjonsinstituttet er bygget på, er 
sammenslutning av to eller flere aksjeselskaper skal kunne skje ved k
nuitet i alle rettighets- og forpliktelsesposisjoner, og slik at det ikke s
noen endringer i de verdsettelser som kan danne basis for beslutning
utdeling av midler fra selskapet til aksjeeierne, som ikke kunne ha sk
om de selskaper som deltar i fusjonen hadde fortsatt som egne selska

Siste halvdel av dette sitatet tøyer forståelsen av kontinuitetsprinsippet lenge
det som kan ses grunngitt. Det er imidlertid et relevant selvstendig hensyn at f
ikke skal gi grunnlag for økte utdelinger.

Det er Regnskapslovutvalgets syn at regnskapsmessig kontinuitet og sels
rettslig kontinuitet ikke er del av det samme saksforholdet. Med selskapsre
kontinuitet menes at rettigheter og forpliktelser ikke endres. Med kontinuitet
transaksjonsbasert regnskap mener en simpelthen at det ikke har funnet s
transaksjon. Etter transaksjonsprinsippet skal transaksjonen måles til verdi
vederlaget på transaksjonstidspunktet. Bare ved proforma transaksjoner kan d
utsettes såkalt kontinuitetsgjennomskjæring. Skatteretten bygger forøvrig p
samme prinsippet som det transaksjonsbaserte regnskapet.

En fusjon består av en overdragelse og et vederlag og er derfor en transa
Fisjon er også transaksjon etter de samme kriterier. Det er ingenting som a pri
sier at det ved fusjon og fisjon skal forutsettes kontinuitetsgjennomskjæring
fusjoner tillegges selskapsrettslig og skatterettslig kontinuitet, skjer det på tro
de økonomiske kjennetegn som fusjon og fisjon ellers har. Regnskapslovutv
vil bemerke at også Justisdepartementet omtaler fusjon som transaksjon nå
Ot.prp. nr. 36 drøfter regnskapsmetode, jf. tidligere sitat.

Det kan selvsagt være ulike oppfatninger om fusjoner er en egen klasse 
aksjoner, eller om hver fusjon skal anses som et sett av transaksjoner. Både fu
og fisjoner kan dekomponeres i flere kjente transaksjonstyper. Det vil alltid v
minst én egenkapitaltransaksjon ved en fusjon og en fisjon. Med de grunnleg
regnskapsprinsippene for egenkapitaltransaksjoner som foreslås innført i 
skapslovgivningen, kan den regnskapsmessige løsningen for fusjoner og fis
bygges opp av sine enkelte faktorer. Regnskapsmessig bør like transak
behandles likt.

Ved fusjon blir det overdragende selskapet oppløst. Overdragelsen av eie
og gjeld til det overtakende selskapet kan betraktes som tingsinnskudd ved k
forhøyelse (fusjon ved opptak) eller stiftelse (fusjon ved nydannelse). Det er n
verdien av overdratte eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi, som er tingsved
get i innskuddstransaksjonen. Tradisjonelt er imidlertid fusjon blitt beskrevet i
hold til eierne. Når et selskap overdrar hele virksomheten til et annet selska
eierne i det overdragende selskapet et fusjonsvederlag. Diskusjonen om regn
føring har vært om overdragelsen av virksomheten er å betrakte som en opp
transaksjon, hvor fusjonsvederlaget målt til virkelig verdi er vederlag (jf. anbef
gen til god regnskapsskikk om foretaksintegrasjon, avsnitt 7 om oppkjøpsme
ved formell fusjon). Utvalget finner det mer naturlig å betrakte overdragelsen
et tingsinnskudd i en egenkapitaltransaksjon. De to ulike betraktningsmå
fusjon som egenkapitaltransaksjon versus oppkjøpstransaksjon, gir samme
skapsføring av fusjon ved opptak. Fusjon ved nydannelse vil bestå av to elle
innskuddstransaksjoner med tingsinnskudd. Regnskapsføring av disse til vi
verdi gir fusjonsbalanse til virkelig verdi, som samtidig er åpningsbalanse fo
nystiftede selskapet.

Når to selskaper som er tilnærmet likeverdige interesser, slås sammen v
fusjon ved opptak, kan det gi et misvisende bilde av transaksjonens karakter
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pital,
ene selskapet fremstår som overtakende og det andre som overdragende. De
blemet kunne løses ved å bestemme at fusjonsbalansen skulle være til virkelig
tilsvarende tilfellet med fusjon ved nydannelse. Denne løsningen innebærer 
lertid oppskriving i det overtakende selskapet. Derfor er den eneste mulige lø
gen som gir lik behandling av de to fusjonspartene, å gjøre et kontinuitetsunnt
det overdragende selskapet. Det er denne løsningen som er valgt i anbefaling
foretaksintegrasjon, og den er representativ for god regnskapsskikk i anglosa
tradisjon og IAS.

Fisjon kan betraktes som tingsuttak ved nedsettelse av aksjekapitalen i de
værende selskapet og tingsinnskudd i det overtakende selskapet. Etter transa
prinsippet skal tingsuttaket og tingsinnskuddet måles til virkelig verdi. Regnsk
føring av tingsuttaket til virkelig verdi impliserer at merverdi blir realisert. Fis
skaper derfor ikke noe behov for regnskapsmessig oppskrivning av merverdi.

En sammenligning av fusjon og fisjon viser at de to instituttene kan dekom
neres i like transaksjoner. Fisjon kan som nevnt gjennomføres selskapsrettsl
kapitalnedsettelse eller oppløsning. Fisjon ved oppløsning kjennetegnes ved 
virksomheten overdras til to eller flere selskaper. Deloverdragelsene kan bet
som tingsinnskudd i selskapene. For det overdragende selskapet er fisjon ve
løsning samme virkelighet som fusjon.

De reelle hensyn som er påpekt bl.a. i Ot.prp. nr. 36 (1993-94), er at fusjo
fisjon ikke skal gi grunnlag for økte utdelinger til eierne. Det er særlig relevant
dette spørsmålet i lys av aksjelovgivningens regler om binding av egenkapita

Den initiale effekten av å oppta eiendelene i det overdragende selskapet 
kelig verdi er at egenkapitalen i det overtakende selskapet øker med et beløp 
kelig verdi av egenkapitalen i det overdragende selskapet. Dersom det er merv
i det overdragende selskapet blir økningen større ved bruk av oppkjøpsme
(måling til virkelig verdi) enn ved bruk av kontinuitetsmetoden. Til gjengjeld 
hele egenkapitaløkningen ved oppkjøpsmetoden være i form av bundet kapita
aksjekapital eller reservefond. Ved kontinuitetsmetoden vil økningen i egenka
i det overtakende selskapet være like stor som balanseført egenkapital i det ov
gende selskapet, og ha samme fordeling mellom fri og bundet som denne. D
ser en at initialeffekten på utbyttegrunnlaget av å nytte oppkjøpsmetoden i sted
kontinuitetsmetoden er null eller negativ. Merverdier i det overdragende sels
motsvares av bundet kapital, og eventuell fri egenkapital blir også bundet.

Sekundært kan effekten på utbyttegrunnlaget trekke i begge retninger. Ved
av kontinuitetsmetoden vil merverdiene over tid bli realisert, komme til resulta
gi grunnlag for utbytte. Disse merverdiene vil ved oppkjøpsmetoden inngå i bu
egenkapital. Ved oppkjøpsmetoden vil en ha fått økt avskrivningsgrunnla
varige driftsmidler som også vil gi lavere fremtidige resultater og utbyttegrun
enn det en ville ha fått ved kontinuitetsmetoden. En eventuell oppfylling av re
vefondet til lovens minstekrav vil imidlertid kunne øke utbyttemulighetene 
bruk av oppkjøpsmetoden. Derfor er det særlig interessant å se nærmere på 
dette tilfellet.

Reservefondet skal etter aksjeloven § 12-1 «utgjøre minst 20 prosent av 
kapitalen, og det skal ikke være mindre enn at det sammen med aksjekapital o
skrivingsfond utgjør like mye som selskapets gjeld ved utløpet av regnskaps
Innen denne størrelsen er nådd, skal det avsettes til reservefondet 10 pst. av å
skuddet og like mye som besluttes utdelt som utbytte. I forslaget til ny aksjelov
2 er sammenhengen foreslått endret, slik at det bare er avsetningen av årsov
det som bortfaller når fondet er «fullt» etter disse regler. Det skal uansett fo
reservefondsavsetning ved utdeling av utbytte «ut over ti prosent av aksjeka
oppskrivningsfond og reservefond ved regnskapsårets begynnelse».
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Den indirekte virkningen på utbyttegrunnlaget av at reservefondet tilføres e
tuelle merverdier når oppkjøpsmetoden anvendes i stedet for kontinuitetsme
kan dermed anskueliggjøres slik: Når summen av reservefond, aksjekapital og
skrivningsfond er minst ti ganger årsoverskuddet, er det ingen forskjell mello
to metodene mht. hvordan de virker på utbyttegrunnlaget. Når denne summ
mindre enn ti ganger årsoverskuddet, er det maksimale utbyttet ved oppkjøps
den litt større enn ved kontinuitetsmetoden. Forskjellen er inntil 5 pst. av merv
ene som balanseføres ved oppkjøpsmetoden.

Det ovennevnte gjelder for de overtakende selskapene ved fusjon og fisjon
fisjon må det i tillegg analyseres hvordan utbyttemulighetene i det overdrag
selskapet påvirkes ved at transaksjonen måles til virkelig verdi i stedet for kon
itetsmetoden. Svaret er at utbyttemulighetene ikke påvirkes av metodevalge
transaksjonen måles til virkelig verdi, vil merverdier bli realisert og resultatf
Motstykket til dette er at uttaket blir ført til et høyere beløp (salgsverdien) enn
kontinuitetsmetoden. Reelt sett er imidlertid uttaket identisk. Sluttresultatet for 
aksjonærer og kreditorer i det overdragende selskapet blir følgelig det samme
sett regnskapsmetode.

Utvalget vil derfor konkludere slik: Kontinuitetsegenskapene ved fusjon
fisjon gjelder uavhengig av de økonomiske kjennetegnene ved fusjon og fisjo
uavhengig av den regnskapsmessige fremstillingen av disse kjennetegnene. 
og fisjon er transaksjon og skal regnskapsføres som sådan.

De samlede virkninger for utbytteadgangen av å avvikle plikten til å anve
kontinuitetsmetoden anses å være ubetydelige. Derfor foreligger det ikke på
punkt en tilstrekkelig grunn til et fravik fra grunnleggende regnskapsprinsipper
internasjonale hovedmønstre.

5.4 REGNSKAPSFØRING AV FUSJON
Regnskapsmessig fremstilling av fusjon og konserndannelse er samme proble
ling. Både fusjon og konserndannelse dreier seg om at selskaper integreres. D
trale metodespørsmålet gjelder beskrivelsen av integrasjonen, dvs. selve ko
dannelsen eller fusjonen. I anbefalingen til god regnskapsskikk er konserndan
og fusjon behandlet felles under benevnelsen foretaksintegrasjon.

Utvalget legger opp til at fusjon som hovedregel skal anses som en egen
taltransaksjon og regnskapsføres etter transaksjonsprinsippet. Kapitalinnsk
skal føres til virkelig verdi. Verdi utover aksjenes pålydende skal anses som 
kurs. Transaksjonsprinsippet er i utvalgets forslag gitt ved en egen lovbestemm
og det er derfor ikke påkrevet med en særskilt regel om transaksjonsprins
anvendelse ved fusjon. Utvalget vil likevel foreslå egne regler om metodebru
regnskapsføring av fusjon, tilsvarende det en foreslår for konserndannelse, jf. "Kon-
serndannelse" i kapittel 6.

Når en opptaksfusjon er en sammenslåing av tilnærmet likeverdige intere
kan det argumenteres for at overdratte eiendeler og gjeld skal regnskapsfør
eiendeler og gjeld i det overtakende selskapet. Lik regnskapsføring kan alter
bare oppnås ved oppskriving i det overtakende selskapet og fusjonsbalans
eiendeler og gjeld til virkelig verdi. Dette er ikke en aktuell løsning. Utvalget fo
slår derfor at det skal gjøres kontinuitetsunntak for opptaksfusjon som er sam
slåing av tilnærmet likeverdige interesser.

Når fusjon betraktes som egenkapitaltransaksjon, vil fusjon ved nydan
bestå av to eller flere innskuddstransaksjoner med tingsinnskudd. Regnskaps
av disse til virkelig verdi gir fusjonsbalanse til virkelig verdi, som samtidig
åpningsbalanse for det nystiftede selskapet. Når fusjon ved nydannelse er sa
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slåing av tilnærmet likeverdige interesser, er fusjonsbalanse til virkelig verdi u
somt den riktige løsningen. Når ett av selskapene i en fusjon ved nydannelse
liteten er overtakende, vil det kunne innvendes at valg av denne fusjonsform
nytt grunnlag for vurdering av eiendeler og gjeld. Det bør derfor være et unnta
transaksjonsprinsippet for det overtakende selskapet i slike tilfeller.

En sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser innebærer at parten
ter seg sammen for å videreføre virksomheten i de fusjonerende selskapene
felles eierskap med forholdsmessig fordeling av rettigheter og risiko. Bestemt
terier må være oppfylt for at fusjonen skal betraktes som sammenslåing av t
met likeverdige interesser. Minst 90 pst. av vederlaget til eierne i det overdrag
selskapet må bestå av ordinære stemmeberettigede aksjer. Kravet om vede
sammensetning gjelder virkelig verdi. De vesentlige deler av de to selskapene
somhet må fortsette. Den relative størrelsen av partene må være slik at det ik
identifiseres én dominerende part. Dersom en av de opprinnelige eiergruppe
en andel av de ordinære stemmeberettigede aksjene etter fusjonen som ove
hver av de andre eiergruppenes andel med minst 50 pst., skal denne eierg
betraktes som en dominerende part.

En fusjon kan føre til erverv av egne aksjer, hvis det overdragende selskap
aksjer i det overtakende selskapet før fusjonen. Disse aksjene blir lovlig erv
ved fusjonen. Slike aksjer kan benyttes som fusjonsvederlag til aksjonærene
overdragende selskapet. Kapitalforhøyelsen vil dermed reduseres tilsvarend
fusjon betraktes som egenkapitaltransaksjon, vil egne aksjer være del av tin
skuddet i det overtakende selskapet, og aksjene skal regnskapsføres til v
verdi. Kjøp og salg av egne aksjer er i seg selv egenkapitaltransaksjoner. Kj
salg skal betraktes som én transaksjon. Ved fusjon som fører til lovlig erve
egne aksjer, kan ervervet og den tilsvarende delen av kapitalforhøyelsen be
som simultant kjøp og salg av egne aksjer til samme pris. Regnskapsføringe
derfor være slik at egenkapitalens sammensetning ikke påvirkes. Regnskaps
blir virkningen den samme som om aksjene var blitt benyttet som fusjonsvede

Ofte har det overtakende selskapet aksjer i det overdragende selskapet fø
nen. Formålet med aksjekjøpet kan være å komme i posisjon for fusjonsforha
ger. Aksjekjøp som gir bestemmende innflytelse, etablerer konsernforhold
fusjonen, og fusjonen er innfusjonering av datterselskap. Et spesialtilfelle av
serndannelse før fusjon er oppkjøp av alle aksjene og innfusjonering av heleie
terselskap. Ved konserndannelse før fusjon og innfusjonering av datterselska
overdragelsen dekomponeres i oppkjøpstransaksjon ved konserndannels
tingsinnskudd ved fusjonen. Betraktningen av fusjon som egenkapitaltransa
for det overtakende selskapet tilsier regnskapsføring av overdratt virksomhe
separate oppkjøp og tingsinnskudd til ulik verdi på oppkjøpstidspunkt og fus
tidspunkt. Det betyr at tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse ved fusjon alltid 
regnskapsføres til virkelig verdi.

Fusjon av heleiet datterselskap er fusjon uten fusjonsvederlag og uten
egenkapitaltransaksjon for det overtakende selskapet. Merverdi på oppkjøp
punktet som er balanseført i konsernregnskapet, skal videreføres i selskapsre
pet for det fusjonerte selskapet.

Ved konsernfusjon er fusjonsvederlaget i form av aksjer i morselskapet t
overtakende selskapet. Motverdien til aksjeforhøyelsen skal anses som en fo
som morselskapet har på datterselskapet.

Fusjon av to selskaper som har felles kontrollerende eier eller gruppe av
er ikke en transaksjon med reelt innhold. I et slikt tilfelle skal det foretas en k
nuitetsgjennomskjæring. Regnskapsføringen blir den samme som ved kontin
sunntak.
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Utvalgets konklusjon om regnskapsføring av fusjon

Utvalget foreslår følgende bestemmelse om regnskapsføring av fusjon: Fusjo
regnskapsføres som egenkapitaltransaksjon med overdratte eiendeler og gje
tingsinnskudd.

Utvalget foreslår følgende bestemmelse om kontinuitetsunntak ved oppta
sjon: Dersom fusjon ved opptak er sammenslåing av tilnærmet likeverdige int
ser, skal eiendeler og gjeld i det overdragende selskapet videreføres til balan
verdier.

Det foreslås også en bestemmelse om kontinuitetsunntak for fusjon ved n
nelse: Dersom fusjon ved nydannelse ikke er sammenslåing av tilnærmet lik
dige interesser, skal eiendeler og gjeld i det selskapet som i realiteten er ov
ende, videreføres til balanseførte verdier.

Utvalget mener at kriteriene for hva som menes med sammenslåing av t
met likeverdige interesser, bør utvikles gjennom god regnskapsskikk.

Når fusjon ikke kan anses som transaksjon, skal det foretas kontinuitets
nomskjæring.

Utvalget foreslår at ordlyden i aksjelovutkastet § 14-1 tredje ledd endres, s
«overføring til regnskapsmessige verdier» ikke inngår som et vilkår for fusjon

Utvalget foreslår også at ordlyden i aksjeloven nytt kapittel 14 endres sl
uttrykket «fusjon ved overtakelse» erstattes med «fusjon ved opptak».

5.5 REGNSKAPSFØRING AV FISJON
Regnskapsføring av fisjon etter et transaksjonsprinsipp reiser ikke store meto
problemer. Et prinsipielt spørsmål av viktighet er imidlertid hvilke regler som s
gjelde for reservefondet og eventuell annen bundet egenkapital i det overdra
selskapet ved kapitalnedsettelsen. Dette spørsmålet er ikke knyttet til bruk
transaksjonsprinsippet og må avklares uansett metodevalg. Kapitalnedsettel
fisjon er ellers ikke prinsipielt forskjellig fra annen kapitalnedsettelse og skal de
følge de samme reglene. Slike regler er utledet i "Nærmere om egenkapitaltransak
sjoner" i avsnitt 2.4.2. om egenkapitaltransaksjoner.

Det er imidlertid på sin plass å påpeke at kapitaltransaksjoner ved en fisjon
ligvis vil falle inn under kategorien «transaksjoner med nærstående parter». D
ger i sakens natur at fisjon aktualiseres når en investor eller en investorgrup
minst har betydelig innflytelse i et selskap. Ved transaksjoner med nærståend
ter oppstår spørsmål om måling av transaksjonene. I NRS høringsutkast til 
skapsstandard om opplysninger om nærstående parter fra 1994 heter det om

«Det er usikkert om transaksjoner mellom nærstående parter alltid blir g
nomført på de samme vilkår som om transaksjonene ble gjennomfø
armlengdes avstand. Dersom transaksjonen ikke gjennomføres til vir
verdi kan en løsning være å korrigere transaksjonsprisen for å få en ko
måling.»

I tilfelle fisjon eller annen egenkapitaltransaksjon må det forutsettes at transa
nen skjer til virkelig verdi. Noe annet ville implisere en forskjellsbehandling
aksjonærer. Tvilen om «armlengdes avstand» vil likevel være til stede ved fisj
Opplysningsplikten om transaksjoner med nærstående parter er derfor releva
fisjoner.

Spørsmål om transaksjonsprisen har ikke betydning i det spesielle tilfelle a
eller de overtakende selskaper har samme eiersammensetning som det o
gende selskapet. I et slikt tilfelle innebærer ikke fisjonen noen fordeling av ve
mellom aksjonærer. Derfor kan en slik fisjon heller ikke regnes som en reell t
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prinsippet er til stede. Etter som oppskrivingsadgangen foreslås fjernet i utva
lovutkast, får regnskapsføring med kontinuitet et mer rigid innhold enn under 
dende lovgivning.

Utvalgets konklusjon om regnskapsføring av fisjon

Regnskapsføring av fisjon skal følge transaksjonsprinsippet, som er foreslått lo
tet ved bestemmelsen i utkastet § 4-1. Det er derfor unødvendig med egne b
melser. Utvalget ser heller ikke at det er andre sterke grunner for å ha egne b
melser om metodebruk. Når fisjon ikke kan anses som transaksjon, skal det f
kontinuitetsgjennomskjæring.

Utvalget foreslår at ordlyden i aksjelovutkastet § 14-14 annet ledd endres
at «overføring til regnskapsmessige verdier» ikke inngår som et vilkår for fisjo



NOU 1995:30
Kapittel 6 Ny regnskapslov 246
KAPITTEL 6   
onsern-
gjelder

-
regn-
 i kon-

mine-
. Meto-
are en
ing av
vel i

nelle

nsern-
inne-
 arti-
 lov-

en i
en as a
ngen,
ttrykker
iderte
forslag
rtikkel
older

t.
, skal
g. Det
ansen
sern-
m de
lska-
p. Kra-
.
tem-
ormen
Konserndannelse

6.1 INNLEDNING
For morselskap i konsern består årsregnskapet av selskapsregnskap og k
regnskap. De grunnleggende regnskapsprinsippene og vurderingsreglene 
for både selskapsregnskap og konsernregnskap.

I "Plikt til å utarbeide konsernregnskap" i avsnitt 3.7. har utvalget definert kon
sern. Det er foreslått regler for plikten for et morselskap til å utarbeide konsern
skap. Det er også foreslått regler om hvilke datterselskaper som skal tas med
sernregnskapet.

I dette kapittelet drøftes metodespørsmål for konserndannelse. Den do
rende metoden for regnskapsføring av konserndannelse er oppkjøpsmetoden
den er også en hovedregel etter direktivet. Oppkjøpsmetoden er egentlig b
anvendelse av transaksjonsprinsippet. Egne regler om metode for behandl
konserndannelse ved oppkjøp er strengt tatt ikke nødvendig. Utvalget vil like
tråd med det som er vanlig internasjonalt, foreslå regler om metodebruk.

I tillegg til metodespørsmål for konserndannelse drøftes enkelte operasjo
spørsmål for konsernregnskapet.

Etter utvalgets syn er det ikke påkrevet med egne bestemmelser om ko
regnskapets innhold. Artikkel 16 i syvende direktiv inneholder de samme alm
lige bestemmelser for konsernregnskap som artikkel 2 i fjerde direktiv. De to
klene har samme formål og innhold. Artikkel 16 er implementert ved de samme
bestemmelser som artikkel 2.

Artikkel 16 nr. 3 krever at konsernregnskapet skal gi et TFV. Formulering
den engelske versjonen er at kravet gjelder de konsoliderte selskapene «tak
whole». Denne nyansen ser ut til å ha falt ut i den norske teksten. Formuleri
som best kan oversettes med de konsoliderte selskapene «sett under ett», u
at formålet med konsernregnskapet er å vise stilling og resultat for de konsol
selskapene som om de utgjør en enhet. Dette formålet er tatt med i utvalgets 
til bestemmelse om årsregnskapets innhold. Innledningsbestemmelsen til a
26 om eliminering av transaksjoner mellom de konsoliderte selskapene inneh
også et krav om å vise stilling og resultat som om selskapene utgjør en enhe

Artikkel 18 krever at eiendeler og gjeld i de selskapene som konsolideres
tas med i sin helhet i konsernbalansen. Dette kravet er selvsagt og overflødi
følger automatisk av en rekke andre krav til regnskapet, f.eks. kravet om at bal
skal vise eiendeler, gjeld og egenkapital. Det følger også av kravet om at kon
regnskapet skal vise stilling og resultat for de konsoliderte selskapene som o
utgjør en enhet. Artikkel 22 krever tilsvarende at inntekter og kostnader i de se
pene som konsolideres, skal tas med i sin helhet i konsernets resultatregnska
vet er selvsagt og overflødig med tilsvarende begrunnelse som for artikkel 18

Som forklart tidligere i utredningen, er det syvende direktiv som har bes
melser om konsernregnskapet. Når en i dette kapittelet bruker den knappe f
«direktivet», er meningen syvende direktiv.
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6.2 KONSERNDANNELSE OG ENDRING I KONSERNETS SAMMEN-
SETNING

6.2.1 Former for konserndannelse

Et konsernforhold kan oppstå ved at morselskap ved å kjøpe aksjer tar kontro
et eksisterende selskap, ved nydannelse eller ved en kapitalnedsettelse i da
skapet som øker morselskapets eierandel. Konserndannelse ved kjøp av aks
les oppkjøp. Merk at oppkjøpsbegrepet her ikke har samme innhold som i an
lingen om foretaksintegrasjon.

Det kan gjøres en ytterligere inndeling av oppkjøp etter vederlagets form. 
kjøp kan være en ren kjøpstransaksjon, når vederlaget til de selgende aksjon
i datterselskapet er i form av penger eller andre eiendeler. Oppkjøp kan også
en egenkapitaltransaksjon, når vederlaget er i form av aksjer utstedt av mor
apet. I et slikt tilfelle er aksjer i datterselskapet tingsinnskudd ved kapitalforhø
sen. Det finnes selvsagt også kombinasjoner av disse to transaksjonsformer
kjøp som hovedsakelig eller i sin helhet er egenkapitaltransaksjoner, har s
økonomiske innhold som fusjon. Forskjellen består i at ved oppkjøp forblir d
selskapene separate juridiske personer. For et konsernregnskap som skal vi
sernet som om det var en enhet, må tilnærmingen til fusjon og et oppkjøp som
egenkapitaltransaksjon, bli den samme.

Konsern ved nydannelse innebærer at morselskapet gjør et aksjeinnskudd
terselskapet. Konsern ved nydannelse kan være et spesialtilfelle av fisjon, el
kan være en transaksjon med likhetstrekk med fisjon. Regnskapsføringen 
skapsregnskapene følger av de prinsipper som er forklart i "Regnskapsføring av
fisjon" i avsnitt 5.5. om fisjon. I konsernet vil nydannelsen ikke medføre endri
ressursene med mindre det kommer inn minoritetseiere i datterselskapet. M
tetseiernes innskudd skal i så fall regnskapsføres etter transaksjonsprinsippet
selskapsregnskapet og i konsernregnskapet.

Konserndannelse ved nedsettelse og amortisering av andre aksjonærers
datterselskapet, er et spesialtilfelle. Konserndannelsen skyldes i dette tilfe
egenkapitaltransaksjon i datterselskapet hvor morselskapet ikke direkte er
Denne problemstillingen behandles i "Endring i konsernets sammensetning v
kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse" i avsnitt 6.2.5. nedenfor.

Konsernspissen vil vanligvis ha et direkte eller indirekte aksjeeie i datterse
pene, selv om konsernforholdet kan være basert andre relasjoner enn dette.
eieres aksjeeie i datterselskapene kalles for minoritetsinteresser. Det kan
grunn til å presisere at begrepet minoritetsinteresser beskriver en økonomis
sjon i et konsern. Hvert av konsernselskapene kan ha minoritetseiere, som de
på grunnlag av fordeling av stemmeretter. Minoritetsinteressene er alle utenf
ende eierinteresser i et konsern. Motstykket til minoritetsinteressene er de ko
lerende interessene.

Det er primært regnskapsføring av oppkjøp som krever en metodeavklarin
konserndannelse. Det er to aktuelle metoder, oppkjøpsmetoden og kontinuite
toden. Direktivet gir adgang for begge metoder, men anvendelse av kontinuite
toden skal begrenses til konserndannelser med bestemte kjennetegn.

Oppkjøp er en transaksjon som endrer konsernets sammensetning. Op
som resulterer i konserndannelse, er et spesialtilfelle. Motstykket til oppkjøp e
av datterselskap som fører til at konsernet krymper eller opphører. I en gener
form kalles dette for utgang datterselskap. Utgang datterselskap kan være en
aksjon, men kan også skyldes andre forhold.

Transaksjoner som endrer konsernets sammensetning kan være pro forma
engelske standarden FRS 6, som utvalget hyppig har vist til i kapittelet om fu
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og fisjon, er det trukket et skille mellom «business combinations», som er tra
sjoner med selvstendig innhold, og «group reconstructions», som ikke er fu
dige transaksjoner. Et slikt skille er sentralt også i Regnskapslovutvalgets fo
Ved transaksjoner som ikke er fullverdige skal det gjøres kontinuitetsgjennom
ring.

Direktivets bestemmelser om oppkjøpsmetoden er gitt i artikkel 19, og bes
melsene om kontinuitetsmetoden er gitt i artikkel 20. I begge artikler brukes ut
ket «motregning». Dette tilsvarer «eliminering» i etablert norsk regnskapsterm
logi. Direktivet har bestemmelser om minoritetsinteresser i artikkel 21 og 23. 
klene har ikke noe annet innhold enn å kreve minoritetsinteressene spesifisert
post både i balanse og resultatregnskap. Dette er ivaretatt ved en egen beste
om oppstilling av konsernregnskapet, jf. "Resultatregnskap, balanse og kontan
strømoppstilling" i kapittel 7.

6.2.2 Konserndannelse ved oppkjøp
Oppkjøpsmetoden skal anvendes for regnskapsføring av konserndannelse ve
kjøp. Konsernets anskaffelseskost for den overtatte virksomheten er virkelig 
av vederlaget på oppkjøpstidspunktet. I konsernbalansen skal anskaffelsesk
ordnes eiendeler og gjeld i datterselskapets balanse. Dette kalles gjerne me
analysen, selv om det også forekommer at virkelig verdi av enkelte eiende
lavere enn balanseført verdi. Hvis anskaffelseskost for aksjene overstiger net
dien som kan tilordnes slik, må det skyldes forventninger om inntjening ut ove
som kan knyttes til identifiserbare eiendeler og gjeld. Denne differansen skal 
opp i konsernbalansen som goodwill og avskrives etter avskrivningsreglen
goodwill, jf. "Anskaffelseskost" i avsnitt 4.3.3..

Direktivet beskriver oppkjøpsmetoden i artikkel 19. Etter nr. 1 skal aksjer i 
terselskapet elimineres mot den tilsvarende egenkapitalen i datterselskapet. 
to alternative løsninger for gjennomføringen av elimineringen i hhv. bokstav 
b. Alternativene skiller seg fra hverandre på følgende punkter:
– Etter bokstav a skal elimineringen foretas på grunnlag av «bokført verdi», 

bokstav b gir medlemsstatene anledning til å tillate eller kreve eliminerin
grunnlag av «verdien av identifiserbare aktiva og passiva». I en mer p
norsk oversettelse tilsvarer dette «virkelig verdi av identifiserbare eiendele
forpliktelser».

– Tilsynelatende er det også en forskjell vedrørende valg av tidspunkt for 
nomføring av merverdianalysen. Bokstav a refererer til «det tidspunktet fo
ket første gang inngikk i konsolideringen», mens bokstav b refererer til 
tidspunktet aksjene eller andelene ble ervervet». Formuleringen i bokstav 
forstås slik at analysen skal utføres på den første balansedagen etter at e
har funnet sted, dvs. avslutningsdagen for den regnskapsperiode konse
gjøret dekker.

– I tillegg behandler bokstav b også valg av tidspunkt for gjennomføring av 
verdianalysen når eierinteressene er ervervet på forskjellige tidspunkter. 
kalles et trinnvis oppkjøp. Denne problemstillingen er ikke behandlet i bok
a.

Eventuell differanse etter at det er foretatt fordeling av merverdier og mindreve
for et enkelt oppkjøp, skal etter bokstav c føres opp i konsernbalansen som 
will. Goodwill, metodeanvendelsen og eventuelle endringer i forhold til tidlig
regnskapsår skal forklares i notene. Dersom motregning av positive og negativ
feranser (positiv og negativ goodwill) fra ulike oppkjøp tillates, skal fordelingen
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disse oppgis i notene. Motregning vil medføre at det i balansen fremkommer e
tostørrelse for goodwill. Etterfølgende resultatføring vil ta utgangspunkt i bru
størrelsene. Bestemmelsen i artikkel 19 nr. 2 beskriver hvorledes aksjer i mo
taket eiet av morselskapet selv og/eller av datterselskapet skal behandles i e
ringen. Dersom et datterselskap har aksjer i morselskapet, overtar konserne
aksjer som ledd i det foretatte oppkjøpet, og aksjene blir derfor å anse på linj
aksjer som morselskapets egne aksjer, jf. "Egne aksjer" i avsnitt 4.4.5. om egne
aksjer.

I aksjeloven § 11-13 andre ledd, om utarbeidelse av konsernoppgjør, ska
av metode være i samsvar med god regnskapsskikk. Etter aksjeloven § 11-13
ledd, skal det foretas korreksjoner for internt aksjeinnehav. Etter § 11-11 t
ledd, kan forskjellen mellom det betalte vederlaget og verdien av de overtatte
deler oppføres som goodwill i den utstrekning den representerer forretningsv

Etter anbefaling om foretaksintegrasjon skal anskaffelseskost for aksjene
menlignes med andel av balanseført egenkapital i datterselskapet på oppkjø
punktet, og det skal foretas en fordeling av merverdier og mindreverdier så la
alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser oppføres i konsernbalansen til ve
på oppkjøpstidspunktet. Dette tilsvarer direktivets artikkel 19 nr. 1 b. Even
anskaffelseskost utover det de enkelte eiendeler isolert kan verdsettes til, er 
som goodwill i den utstrekning den representerer en forretningsmessig verdi. G
will skal balanseføres, mens negativ goodwill (badwill) ikke kan oppføres i ba
sen og skal i stedet fratrekkes varige driftsmidler og deretter eventuelt føres
tidsavgrenset inntekt.

Det er en forskjell mellom direktivets og norsk regnskapslovgivnings goodw
begrep. Denne er nærmere omtalt i "Goodwill" i avsnitt 4.4.3. om goodwill.

Ved oppkjøp av 100 pst. av aksjene er tilordningen av anskaffelseskost en
Ved oppkjøp av mindre enn 100 pst. kan tilordningen foretas på flere måter. B
seføring av forholdsmessig andel av identifiserbare eiendeler og gjeld i datt
skapet, såkalt proporsjonal konsolidering eller bruttometoden, er et ytterp
Konsernregnskapets formål, å vise de konsoliderte selskapene som en enh
ikke ivaretatt ved proporsjonal konsolidering. Dette innebærer at 100 pst. av d
selskapets eiendeler og gjeld skal balanseføres, selv om det er minoritetsinte
Når det gjelder merverdier, er det et åpent spørsmål om også disse skal balan
med 100 pst. eller bare med forholdsmessig andel. Tilsvarende spørsmål g
også for goodwill. Regnskapsføringen av minoritetsinteresser blir bestemt a
metodevalg som gjøres for merverdier og goodwill.

Formålet å vise de konsoliderte selskapene som en enhet vil bli best iva
ved at eiendeler og gjeld som er anskaffet gjennom oppkjøpet blir balansef
verdien på oppkjøpstidspunktet. Dette kan bare oppnås ved at 100 pst. av m
dien balanseføres. Det samme synet uttrykkes i FRS 2: «The effect of the exi
of minority interests on the returns to investors in the parent undertaking is
reflected by presenting the net identifiable assets attributable to minority inte
on the same basis as those attributable to group interests. Using the same b
including group assets and liabilities, irrespective of the extent to which the
attributable to the minority interest, presents the assets and liabilities on a cons
basis for the group as a whole.»

Goodwill skal etter artikkel 19 nr. 1 c beregnes residualt. Residualen er
goodwill som er kjøpt av de kontrollerende interessene, og uttrykker disses for
ninger om inntjening. Det samme synet finnes i anbefalingen for foretaksinte
sjon. I FRS 2 heter det: «Although it might be possible to estimate by extrapol
or valuation an amount of goodwill attributable to the minority when a subsid
undertaking is acquired, this would in effect recognise an amount of goodwill
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Metodevalget for regnskapsføring av merverdier og goodwill ved oppkjø
mindre enn 100 pst. av aksjene har også betydning for regnskapsføring av trin
kjøp. Spørsmålet er om konsernbalansen på konsernetableringstidspunktet sk
verdien av eiendeler og gjeld på dette tidspunktet eller om det er verdiene v
enkelte kjøp som skal balanseføres. Det kan ikke være tvil om at det er den 
løsningen som er mest i samsvar med konsernregnskapets formål. Denne løs
samsvarer også med direktivets bestemmelse i artikkel 19 nr. 1 b og er identis
den foretrukne løsningen i anbefalingen for foretaksintegrasjon. Senere kjø
aksjer i eksisterende datterselskaper vil ikke påvirke vurderingen av eiende
gjeld. Goodwill ved trinnvis kjøp må regnskapsføres for hvert kjøp. Dette følge
regnskapsføringen av goodwill ved oppkjøp som er mindre enn 100 prosent.

Regnskapsføring av salg som reduserer morselskapets eierandel og hv
fortsatt er konsernforhold, må ses i sammenheng med regnskapsføring av tri
kjøp. Eiendeler og gjeld som er vurdert med utgangspunkt i verdien på konse
bleringstidspunktet, skal heller ikke endres ved salg som nevnt. Dersom hver
er vurdert for seg, skal det samme gjelde for salg som reduserer eierandelen
som fører til at et konsernforhold opphører, er omtalt i "Utgang datterselskap" i
avsnitt 6.2.4. nedenfor.

Merverdier utover balanseførte verdier vil som regel være knyttet til anle
midler. Mindreverdier skal teoretisk ikke foreligge på oppkjøpstidspunktet. I p
sis vil det kunne forekomme mindreverdier på eiendeler og ikke regnskapsført
pliktelser. Nærliggende eksempler er manglende regnskapsføring av pensjo
pliktelser og manglende avsetning for påløpt vedlikehold.

De virkelige verdier som anslås i forbindelse med et oppkjøp, vil i ette
kunne vise seg å være feilvurderte, f.eks. fordi informasjonen på oppkjøpstids
tet ikke var tilstrekkelig. Det har i en viss utstrekning vært akseptert som god 
skapsskikk å foreta justeringer mellom identifiserbare eiendeler og gjeld og ev
ell goodwill på grunnlag av ny informasjon. Justeringen kan medføre at goo
øker. IAS 22 anbefaler at slik justering kan foretas inntil avslutningen av det f
regnskapsåret hvor det oppkjøpte selskap inngår for hele året. Begrensninge
er satt av praktiske hensyn for å forhindre at det foretas løpende endringer av
will i en ubestemt tidsperiode. Hverken lovgivning eller standarder i Norge inne
der bestemmelser som understøtter en slik praksis. Etter et stringent syn m
denne praksis lovgrunnlag, og den innebærer et element av oppskrivning, b
goodwill. Utvalget legger imidlertid vekt på at IASC har gitt sin tilslutning til en s
praksis. På denne bakgrunn foreslås en bestemmelse om adgang til å korrig
ordning av anskaffelseskost ved oppkjøp som er identisk med bestemmelsen
22. Korreksjon skal bare foretas på bakgrunn av ny kunnskap om verdi på opp
tidspunktet.

Utvalgets konklusjon om konserndannelse ved oppkjøp

Utvalget foreslår følgende bestemmelse om regnskapsføring av konsernda
ved oppkjøp: Dersom konserndannelsen er et oppkjøp, skal anskaffelseskost
sernregnskapet tilordnes datterselskapets identifiserbare eiendeler og gjel
verdien på tidspunktet for konserndannelsen, samt goodwill. Tilordningen kan
rigeres inntil utløpet av første hele regnskapsår etter konserndannelsen.

Bestemmelsen implementerer artikkel 19 nr. 1.
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6.2.3 Kontinuitetsunntak ved konserndannelse
Direktivet beskriver kontinuitetsmetoden i artikkel 20, som en eliminering av er
vede aksjer mot den tilhørende andel av datterselskapets (balanseførte) egen

Direktivets system er å begrense bruken av kontinuitetsmetoden til konse
hold hvor datterselskapet er minst 90 pst. eid, og hvor vederlaget for konser
nelsen bl.a. har bestått av aksjer fra morselskap eller annet konsernselskap o
simalt 10 pst. av kontanter. Det er mao. bare konserndannelse ved egenkapita
aksjon som etter direktivet kan kvalifisere for bruk av kontinuitetsmetoden.

Etter artikkel 20 nr. 2 skal en eventuell elimineringsdifferanse posteres di
mot egenkapital. Dette følger i og for seg direkte av kontinuitetsmetoden.

Ingen medlemsstater har gjort anvendelse av kontinuitetsmetoden obliga
i lovgivningen. Metoden er tillatt i flere medlemsstater, herunder Storbritannia

Etter anbefalingen om foretaksintegrasjon skal kontinuitetsmetoden ben
ved konserndannelse som representerer en sammenslåing av interesser. An
gen nevner følgende kriterier som kjennetegn på sammenslåing av interesser
80 pst. av vederlaget til eierne i det overdragende selskap må bestå av or
stemmeberettigede aksjer. De vesentlige deler av de to selskapenes virksom
fortsette. Hver av eiergruppene i de to selskapene må ha minst en tredjede
ordinære stemmeberettigede aksjer i det sammenslåtte selskap. Morselska
etter byttet av aksjer eie minst 90 pst. av de ordinære stemmeberettigede ak
datterselskapet. Det er etter anbefalingen de samme kriterier for kontinuitets
den ved konserndannelse og fusjon.

I "Fusjon og fisjon" i kapittel 5 har utvalget foreslått et kontinuitetsunntak v
fusjon som er en sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser. Begrunn
for forslaget er at det gir et misvisende bilde av transaksjonens karakter at et a
skapene fremstår som overtakende. Lik behandling av eiendeler og gjeld fra p
som slås sammen, kan oppnås ved videreføring av balanseførte verdier for 
selskapene.

Artikkel 20 gir mulighet for å utvide kontinuitetsunntaket til konserndanne
som har sterke likhetstrekk med denne kategorien fusjoner. Om en slik utvide
ønskelig eller nødvendig, er det noe delte meninger om. Danmark har, som n
"Gjeldende regnskapsrett" i avsnitt 5.2., ikke implementert medlemslandopsjon
i artikkel 20, men metoden brukes ved fusjon. I Sverige har komiteen som arb
med tilpasning av regnskapsdirektivene, argumentert med at kontinuitetsunn
følger av kravet om TFV, og at en egen bestemmelse om dette er overflødig.

IAS 22 anga opprinnelig at kontinuitetsmetoden kunne benyttes for de sje
tilfelle av foretaksintegrasjon som representerer en sammenslåing av intere
den reviderte IAS 22 er metoden påbudt, men bruken er begrenset til å omfat
de tilfelle hvor det ikke er mulig å identifisere noen av partene som oppkjøper.
øvrig er det ingen spesifikke kriterier for når metoden skal brukes. I USA anve
kontinuitetsmetoden bare i unntakstilfelle.

Utvalget foreslår at innholdet av medlemslandopsjonen i artikkel 20 til å k
eller tillate kontinuitetsmetoden for regnskapsføring av konserndannelse, im
menteres med følgende bestemmelse om kontinuitetsunntak: Dersom konse
nelsen er en sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser, skal eiende
gjeld i datterselskapet videreføres i konsernregnskapet til balanseførte verdie

Utvalget mener at kriteriene for hva som menes med sammenslåing av t
met likeverdige interesser, bør utvikles gjennom god regnskapsskikk.

Direktivets vilkår i artikkel 20 for at kontinuitetsmetoden skal kunne anven
må likevel lovfestes. Utvalget foreslår følgende bestemmelse om nødvendige
ikke tilstrekkelige vilkår for kontinuitetsunntak: Konserndannelse kan ikke i noe
felle regnes som sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser med m
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minst 90 prosent av vederlaget til eierne i datterselskapet er ordinære stemme
tigede aksjer, og morselskapet etter byttet av aksjer eier minst 90 prosent av
nære stemmeberettigede aksjer i datterselskapet.

6.2.4 Utgang datterselskap
Utgang datterselskap betyr at konsernforholdet mellom morselskapet og dat
skapet opphører. Som oftest finner dette sted ved salg av datterselskapet, m
kan også forekomme ved konkurs, likvidasjon og emisjon rettet mot utenforstå
Utgang datterselskap kan selvsagt falle sammen med at konsernet opphører

Regnskapsføring av datterselskaper som utgår av konsernet, er ikke om
direktivet eller norsk lovgivning. I anbefalingen om foretaksintegrasjon er det
anvisning om metode:

«For datterselskap som går ut av konsernet skal inntekter og kostnade
til utgangstidspunktet inngå i konsernregnskapet. For konsernet vil salg
vinsten/tapet ved utgangen være forskjellen mellom mottatt vederlag
aksjene/andelene og nettoverdien av datterselskapets eiendeler og gje
det fremkommer i konsernbalansen på utgangstidspunktet. Denne ve
inkluderer uavskrevne merverdier. Med nettoverdien menes eiendele
trukket gjeld».

Denne løsningen er i samsvar med internasjonal praksis.
Utvalget mener at det avgjørende for valg av metode ved utgang datterse

er spørsmålet om transaksjon. Utgang datterselskap som skyldes konkurs elle
løsning av datterselskapet, er ikke transaksjon. Merk at situasjonen ved opplø
av heleiet datterselskap faller sammen med fusjon av heleiet datterselskap, o
ha samme regnskapsmessige løsning, jf. "Fusjon og fisjon" i kapittel 5. Det skal
også gjøres kontinuitetsgjennomskjæring ved transaksjoner under felles ko
eller transaksjoner som ikke endrer datterselskapets (indirekte) eiersammens

Når utgang datterselskap er en transaksjon, skal regnskapsføringen følge
aksjonsprinsippet. Dette behøver ikke nedfelles i en egen bestemmelse. Regn
føring av salgstransaksjon skal være slik som beskrevet i anbefalingen om fo
sintegrasjon.

6.2.5 Endring i konsernets sammensetning ved kapitalnedsettelse og kapi-
talforhøyelse

Kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelse i datterselskapet kan ha konsekven
konsernforholdet. Ved kapitalnedsettelse og amortisering av andre aksjon
andel i datterselskapet, vil morselskapets eierandel øke. Tilsvarende kan en k
forhøyelse som utvanner morselskapets eierandel, føre til at konsernforholde
hører. Konserndannelsen eller utgang datterselskap skyldes i disse tilfelle
egenkapitaltransaksjon i datterselskapet hvor morselskapet ikke direkte er
Transaksjonen er mellom datterselskapet og andre aksjonærer.

Spørsmålet om slike forhold skal anses som transaksjon for konsernet o
morselskapet er ikke enkelt å besvare. Utvalget er tilbøyelig til å mene at de
skal regnes som transaksjon. Kapitalendringene må imidlertid reflektere en e
intensjon eller strategi i forhold til datterselskapet. Derfor bør regnskapsføri
ganske enkelt reflektere endringene som en omklassifisering, jf. "Omklassifisering"
i avsnitt 4.2.3.. Vurdering skal fullføres inntil tidspunkt for omklassifisering, og 
skal være kontinuitet på dette tidspunktet.
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Ved utgang datterselskap som skyldes utvanning ved kapitalforhøyelse
dermed inntekter og kostnader i datterselskapet tas med i konsernregnskape
til utgangstidspunktet. Aksjer i morselskapets behold må videreføres i sels
regnskapet og konsernregnskapet med verdien på utgangstidspunktet. I ko
regnskapet vil dette være nettoverdien av datterselskapets eiendeler og gjeld
sive uavskrevet goodwill, minus verdien av minoritetsinteressene. Dette tils
eierandelen vurdert etter egenkapitalmetoden. Hvis aksjene i selskapsregnsk
vurdert etter egenkapitalmetoden, blir vurderingen som i konsernregnskape
emisjonskurs lavere enn balanseført verdi reiser spørsmål om eventuell ned
ning av merverdi og goodwill, jf. "Egenkapitalmetoden for vurdering av investerin
i tilknyttet selskap og datterselskap" i avsnitt 4.5.3. om anvendelse av egenkapit
metoden. Nedskrivningplikt må også iakttas ved vurdering av aksjeinvesteri
etter generelle vurderingsregler.

6.3 ØVRIGE SPØRSMÅL VED UTARBEIDELSE AV KONSERNREGN-
SKAPET

6.3.1 Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper

Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper skal regnskapsføres etter tra
sjonsprinsippet i selskapsregnskapene. Det betyr at transaksjonene skal regn
føres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Når de konsolider
skapene betraktes som en enhet, er transaksjoner mellom dem interne transak
Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper skal derfor ikke regnskapsføres
sernregnskapet. Transaksjoner mellom selskapene kan inneholde gevinst. Ve
av eiendel som ikke er solgt videre til en uavhengig part på balansedagen, o
interngevinst som ikke skal regnskapsføres i konsernregnskapet. Ved salg til d
selskap som ikke er heleiet, er spørsmålet om hele eller bare morselskapets a
gevinsten er å betrakte som interngevinst for konsernet.

Etter artikkel 26 nr. 1 skal som nevnt i innledningen konsernregnskapet
stilling og resultat for de konsoliderte selskapene som en enhet. Følgende sk
mineres i konsernregnskapet:
a) fordringer og gjeld mellom de konsoliderte selskapene,
b) inntekter og kostnader knyttet til transaksjoner mellom de konsoliderte se

pene,
c) gevinst og tap ved transaksjoner mellom konsoliderte selskaper som er me

net i eiendelenes balanseførte verdi.

Med hensyn til gevinster og tap som nevnt i nr. 1 bokstav c kan de enkelte med
statene i påvente av en eventuell senere samordning tillate eliminering bare a
selskapets andel av datterselskapet. Etter artikkel 26 nr. 2, kan medlemsstate
gjøre unntak fra nr. 1 bokstav c når transaksjonen er gjennomført til normale
kedsvilkår, og når det vil medføre uforholdsmessig store kostnader å elim
gevinst og tap. Dersom unntakene har en vesentlig virkning på stilling og resu
selskapene som enhet, skal dette opplyses i notene.

Etter artikkel 26 nr. 3 skal unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a, b
forøvrig bare tillates når beløpene er uvesentlige i forhold til formålet å gi et T

Aksjeloven 11-13 tredje og fjerde ledd krever at det skal korrigeres for int
gevinster. Etter anbefalingen om foretaksintegrasjon skal hele interngevinste
mineres uavhengig av om det er minoritetsinteresser. Ved salg fra dattersels
spørsmålet om minoritetsinteressenes resultatandel skal beregnes av korriger
tat. Dette må ses i sammenheng med beregning av minoritetsinteressene p
kjøpstidspunktet. Utvalget har foran gått inn for synet i anbefalingen om at



NOU 1995:30
Kapittel 6 Ny regnskapslov 254

nktet
rmed
v dette
en er
 og

lg av
ppstår
rt tap.
ets

tem-
sføres

et er
ld.
lds-

vil det
til at
joner.
sbe-

et er
ler for
eløp

elska-
om utar-
g god
de på
nfor

eidede
en for
atter-
vgiv-
ksin-

le er
g var i

kurs. I
sultat-
smeto-
nom-

apet.
alan-
 i resul-
identifiserbare eiendeler og gjeld skal vurderes til verdien på oppkjøpstidspu
uavhengig av om det er minoritetsinteresser. Minoritetsinteressene skal de
vurderes på samme grunnlag som de kontrollerende interessene. Det følger a
at minoritetsinteressenes resultatandel er av korrigert resultat. Problemstilling
drøftet i "Egenkapitalmetoden for vurdering av investering i tilknyttet selskap
datterselskap" i avsnitt 4.5.3. om egenkapitalmetoden.

Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper kan inneholde tap. Ved sa
eiendel som ikke er solgt videre til en uavhengig part på balansedagen, o
interntap. Dette tapet bør regnskapsføres i konsernregnskapet som urealise
Dette følger av nedskrivningsplikten og er dermed ikke i konflikt med direktiv
krav om eliminering av interntap.

Utvalget foreslår at innholdet av artikkel 26 implementeres med en bes
melse om at transaksjoner mellom konsoliderte selskaper ikke skal regnskap
i konsernregnskapet.

Innledningsbestemmelsen i artikkel 26 om formålet med konsernregnskap
implementert i utvalgets forslag ved bestemmelsen om årsregnskapets innho

Adgang til å unnlate eliminering av transaksjoner når det medfører uforho
messig store kostnader, anser ikke utvalget som særlig meningsfylt. I praksis 
i de aller fleste tilfelle være mulig å utarbeide tilstrekkelig nøyaktige estimater 
eliminering kan foretas også uten en detaljert oppfølging av enkelttransaks
Etter utvalgets oppfatning er det derfor ikke behov for en slik spesiell unntak
stemmelse.

Utvalget har i "Nærmere om TFV-begrepet" i avsnitt 2.3.4., underavsnittet om
TFV og uvesentlighet, konkludert med at regelfravik på grunn av uvesentligh
en del av god regnskapsskikk, og at det er overflødig med egne lempingsreg
denne typen fravik. Unntaksbestemmelsen i artikkel 26 nr. 3 for uvesentlige b
er derfor implementert uten egen lovbestemmelse.

6.3.2 Omregning av utenlandsk datterselskap
Konsernregnskapet skal som hovedregel omfatte morselskapet og alle datters
pene, også de utenlandske datterselskapene. For utenlandsk datterselskap s
beider selskapsregnskap etter andre regler enn norsk regnskapslovgivning o
regnskapsskikk, må selskapsregnskapet omarbeides før konsolidering, bå
grunn av forskjell i lovregler og på grunn av forskjell i prinsippanvendelse inne
like lovregler.

Før selve konsolideringen må de utenlandske datterselskapenes omarb
selskapsregnskaper omregnes til norske kroner, som er rapporteringsvaluta
konsernet. Syvende direktiv har ingen regler om omregning av utenlandske d
selskap. Det er heller ingen regler om valutaomregning i norsk regnskapslo
ning. Omregningsproblemet er heller ikke omhandlet i anbefalingen om foreta
tegrasjon.

Det finnes flere metoder og prinsipper for omregning. De to mest aktuel
dagskursmetoden og temporalprinsippet. Dagskursmetoden er den enkleste o
bruk i forrige århundre. Alle postene i balansen omregnes til balansedagens 
den opprinnelige versjonen av dagskursmetoden ble også alle postene i re
regnskapet omregnet til balansedagens kurs. I den nye versjonen av dagskur
den, som ble lansert i 1980-årene, blir resultatregnskapet omregnet til gjen
snittskurs for regnskapsåret.

Temporalprinsippet er at omregning blir bestemt av vurderingen i regnsk
Balanseposter vurdert til historisk kost skal omregnes til historisk kurs, mens b
seposter vurdert til dagsverdi skal omregnes til balansedagens kurs. Postene
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tatregnskapet skal omregnes til transaksjonskursene. Temporalprinsippet an
på et transaksjonsbasert historisk kost regnskap vil føre til en omregning s
nokså lik den som framkommer ved bruk av den såkalte «monetary/nonmone
metoden. Etter denne metoden omregnes pengepostene (pengeeiendeler og 
balansedagens kurs, mens ikke-pengepostene omregnes til de respektive his
kursene. Postene i resultatregnskapet omregnes til transaksjonskursene. Som
tisk tilnærming brukes gjennomsnittskurs for de postene som er opptjent/på
året. Avskrivninger omregnes til de respektive historiske kursene, dvs. kurse
anskaffelsestidspunktene.

Den viktigste forskjellen mellom temporalprinsippet og dagskursmetode
omregningen av anleggsmidler vurdert til historisk kost. Etter temporalprinsi
skal slike anleggsmidler omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet for å 
en behandling av utenlandsaktiviteten som bygger på de samme vurderingsp
pene som regnskapet ellers. Den moderne utgaven av dagskursmetoden er b
et nettoinvesteringssyn. Eiendeler i et utenlandsk datterselskap er ifølge dette
sikret mot kurssvingninger i den utstrekning de er finansiert ved lån i vertslan
valuta. Det er bare nettoinvesteringen, eiendeler minus utenlandsk gjeld, s
utsatt for valutarisiko. Skal regnskapet reflektere kurssikringen, må dagsku
benyttes både for eiendeler og gjeld.

Nettoinvesteringssynet er ikke riktig når valutakursendringene skyldes in
sjonsforskjeller. Dagskursmetoden gir derfor villedende informasjon om de øk
miske virkningene av denne typen kursendringer. Da er temporalprinsippe
rette. Det gir riktignok ikke uttrykk for de økonomiske realiteter, men det sky
historisk kost-prinsippet og ikke temporalprinsippet. Når det derimot gjelder v
takursendringer som ikke har sin årsak i inflasjonsforskjeller, gjelder nettoinv
ringssynet. Temporalprinsippet anvendt på historisk kost vil ikke reflektere den
ring et utenlandsk datterselskap har mot kurssvingninger som ikke er en føl
inflasjonsforskjeller. Gjesdal og Johnsen (Revisjon og regnskap 4/83) har sk
en ny metode, temporalprinsippet med porteføljevurdering, som tar hensyn til 
sikringen. Metoden krever at prisstigning og valuta ses under ett og kan være
plisert å praktisere. Det er foreløpig ikke utredet praktiske tillempinger.

Omregning av utenlandske datterselskapers selskapsregnskaper er et sp
felle av det grunnleggende problemet med å bestemme hva som er valutari
knyttet til framtidige transaksjoner i utenlandsk valuta. I forhold til valutarisiko
det ikke noen forskjell mellom det å ha et utenlandsk datterselskap med in
utbetalinger i utenlandsk valuta og det å ha den samme aktiviteten uten organ
som utenlandsk datterselskap. Nettoinvesteringssynet kan derfor formuleres s
generell påstand om at valutarisiko forbundet med aktivitet er en funksjon av 
ransen mellom verdien av eiendeler med inntjening i utenlandsk valuta og g
denne valutaen. Problemet er drøftet i avsnitt 2.3.8. foran. Utvalget har påpe
alvorlige inkonsistensen ved omregning av valuta i virksomhet hvor de unde
gende økonomiske realitetene er de samme, men hvor den formelle organise
er forskjellig.

Utvalget har konkludert med at spørsmålet om metodevalg for omregnin
utenlandske datterselskapers regnskaper og spørsmålet om fremtidige transa
kan være komponent i en sikringsvurdering, i realiteten er det samme spørs
om valutarisiko og valutasikring. Inkonsistensen i dagens praksis er uheldig.
om dagskursmetoden bygger på en feilaktig forståelse av valutasikring, er de
vel urealistisk å foreslå forbud mot metoden i norsk regnskapslovgivning så 
metoden er så utbredt internasjonalt.

Den amerikanske standarden FAS 52 som lanserte dagskursmetoden beg
med et nettoinvesteringssyn, har vært utsatt for sterk kritikk. Likevel har den d
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grunnlag for en ny internasjonal praksis for omregning av utenlandske datters
per. Hovedregelen er omregning etter dagskursmetoden. Omregningsdifferan
nettoverdien føres direkte mot egenkapitalen, jf. "Kongruensprinsippet" i avsnitt
2.4.6. om kongruensprinsippet. Utenlandske datterselskaper som er en integr
av morselskapets virksomhet, skal likevel omregnes etter temporalprinsipp
disse tilfellene skal omregningsdifferansen resultatføres.

Det kan stilles spørsmål ved anvendelsen av dagskursmetoden i forhold t
deringsreglene. Norsk praksis har likevel utviklet seg i retning av internas
praksis med dagskursmetoden som hovedregel. Utvalget mener at løsni
omregningsproblemet bør utvikles gjennom god regnskapsskikk. Det foreslås
for ikke lovregler for omregning av utenlandsk datterselskap.
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Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstillin g

7.1 INNLEDNING
Direktivets bestemmelser om oppstillingsplan er gitt i 28 artikler, f.o.m. artikk
t.o.m. artikkel 30. I volum og i antall artikler er dette om lag halvparten av dire
vet. Omfanget skyldes delvis at det er flere tillatte alternativer. I tillegg er de
rekke bestemmelser som knytter seg til oppstillingsplanene. Enkelte av diss
mest preg av å være periodiserings- eller vurderingsregler. I andre tilfelle e
notekrav som er lagt inn som merknad til oppstillingsplanen.

Direktivet har konsekvent bestemmelser om balansen før bestemmelse
resultatregnskapet. Utvalget har, i tråd med norsk regnskapstradisjon, valg
motsatte rekkefølge. Selv om rekkefølgen mest har symbolsk betydning, bø
markeres at regnskapets viktigste funksjon er å vise inntjening.

Direktivet har fire forskjellige oppstillingsformer for resultatregnskapet: Ko
toform med henholdsvis arts- og funksjonsinndeling og rapportform med henh
vis arts- og funksjonsinndeling. I et resultatregnskap oppstilt på kontoform vil
kostnader grupperes sammen og alle inntekter grupperes sammen. På rapp
sammenstilles inntekter og kostnader som har samme kjennetegn, i en g
Kjennetegnene kan være funksjon eller art. Funksjonsinndeling vil si at res
regnskapet grupperes i poster relatert til produksjon, administrasjon, forsknin
utvikling osv. Ved artsinndeling vil resultatregnskapet typisk vise varekostna
personalkostnader osv.

Etter direktivet er det to hovedformer for oppstilling av balansen, kontoform
rapportform. Det er liten forskjell mellom de to formene. Kontoformen er den k
siske med eiendelene på den ene siden og gjeld/egenkapital på den andre s
rapportform vises de ulike postene fortløpende, og arbeidskapitalen vises som
post. Inndelingen i undergrupper er den samme.

Direktivet gir medlemsstatene anledning til å velge en eller flere av de ove
nevnte oppstillingsplaner. Det er derfor et eget spørsmål om valgmuligheten
begrenses.

Kriterier for klassifisering av eiendeler som omløpsmiddel eller anleggsmid
og inntekter og kostnader som ordinær eller ekstraordinær, er i direktivet gitt
særskilte bestemmelser om hhv. balansen og resultatregnskapet. I utredning
en av åpenbare presentasjonsmessige grunner valgt å drøfte klassifiserin
eiendeler i "Vurderingsregler" i kapittel 4 om vurderingsreglene. Også i lovtekst
er klassifisering av eiendeler plassert under vurderingsreglene.

Artikkel 5 gir medlemslandene adgang til å fastsette egne regler om op
lingsplan for foretak som i direktivet kalles investeringsselskaper og holdingse
per med finansiering som formål. I "Konsernregnskapsplikten" i avsnitt 3.7.3. om
konsernregnskapsplikten har utvalget kommentert at det finansielle holdingse
pet ikke er en aktuell foretaksform i Norge. Et investeringsselskap er etter defin
nen i artikkel 5 nr. 2 ganske enkelt kjennetegnet ved en stor spredning i sin 
portefølje. Utvalget ser ikke noen grunn til å gi særregler for slike selskaper. A
kel 5 blir derfor sett bort i fra i det følgende.

Artikkel 6 gir adgang til at «oppstillingsplanene for balansen og resultatre
skapet tilpasses slik at de omfatter anvendelse av overskudd eller behandl
underskudd.» Etter utvalgets forslag skal resultatdisponering ikke fremgå av 
tatregnskap og balanse men spesifiseres i årsberetningen.
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Implementering av direktivets oppstillingsplaner gir en ny gruppering av e
kapitalen. Også andre valg som er gjort i utredningen, bl.a. vedrørende opp
ning og bruk av egenkapitalmetoden, fører til endret klassifisering av egenka
len. Dette fordrer en viss tilpasning av selskapsrettslige bestemmelser. Dette d
nærmere i "Spesifikasjon av egenkapital og tilpasning av selskapsrettslige bes
melser" i avsnitt 7.5..

I tillegg til de direktivbestemmelser om resultatregnskap og balanse som d
tas stilling til, har utvalget vurdert innholdet i kontantstrømoppstillingen og fore
en lovbestemmelse om dette.

I lovutkastet er det dessuten foreslått enkelte bestemmelser som presiser
holdet av oppstillingsplanen, som ikke følger av direktivets bestemmelser om
stillingsplan. Dette gjelder bestemmelsen om goodwill, som er drøftet i "Goodwill"
i avsnitt 4.4.3., og bestemmelsen om pensjonsforpliktelser, som er drøftet i a
7.6.5. Utvalget har særskilt drøftet om det er behov for en egen lovbestemmel
leasing.

7.2 OPPSTILLINGSPLANER

7.2.1 Adgang til å velge oppstillingsplan

Det heter i artikkel 8 om balansen:

«Ved oppstilling av balansen skal medlemsstatene gi pålegg om at en
begge oppstillingsplaner fastsatt i artikkel 9 og 10 benyttes. Dersom
medlemsstat fastsetter bruk av begge, kan den tillate at selskapene 
mellom dem.»

Det heter tilsvarende i artikkel 22 om resultatet:

«Ved oppstilling av resultatregnskapet skal medlemsstatene fastsette 
ler flere av oppstillingsplanene angitt i artikkel 23 og 26. Dersom en m
lemsstat fastsetter flere oppstillingsplaner, kan den tillate at selska
velger mellom dem.»

Dessuten heter det i artikkel 3:

«Oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet, spesielt den
som er valgt for oppstillingen, kan ikke endres fra et regnskapsår til et a
Fravik fra dette prinsipp skal tillates i unntakstilfeller. Ethvert fravik sk
angis i notene til årsregnskapet og behørig begrunnes.»

Medlemslandene kan altså påby en bestemt oppstillingsplan eller tillate at s
pene velger mellom direktivets alternativer. Norsk regnskapslovgivning har in
tilsvarende adgang til å velge ulike oppstillingsplaner. Derfor har heller ikke 
ring i oppstillingsplan vært en aktuell problemstilling i Norge.

Til tross for at oppstillingsplanene har fått en fremtredende plass i direkt
kan ikke valg av oppstillingsplan for norsk lovgivning sies å være svært betydn
fullt. Stort sett gir de alternative oppstillingsplanene det samme innblikket i r
skapsinformasjonen. I praksis har heller ikke manglende valgmuligheter i n
regnskapslovgivning blitt oppfattet som noe problem. En fordel ved å tillate 
mellom ulike oppstillingsplaner er at beste løsning kan være forskjellig fra ett
skap til et annet. Behovet for sammenlignbarhet tilsier på den annen side at d
bør åpnes for valgmuligheter.

En eventuell valgfrihet mellom alternative oppstillingsplaner må suppleres 
en bestemmelse som begrenser muligheten for å skifte oppstillingsplan ove
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Dette er et annet forhold enn det at et selskap endrer spesifikasjoner. Adgan
å gjøre slike endringer er regulert ved det grunnleggende konsistensprinsippe
ringer kan forekomme ved endring i regnskapslovgivningen eller god regnsk
skikk. Et selskap kan ellers bare endre spesifikasjon hvis det gir et bedre uttry
hvordan resultatet fremkommer eller hvordan den finansielle stillingen er.

Ut fra en samlet vurdering har utvalget valgt å foreslå én obligatorisk opp
lingsplan for resultatregnskapet og én for balansen. Dermed er artikkel 3, som
lerer adgangen til å skifte oppstillingsplan over tid, overflødig. Notekravet i s
punktum av denne artikkelen er dermed heller ikke aktuelt.

7.2.2 Oppstilling av resultatregnskapet
Direktivet har fire forskjellige oppstillingsplaner for resultatregnskapet:
– rapportform med artsinndeling (artikkel 23),
– kontoform med artsinndeling (artikkel 24),
– rapportform med funksjonsinndeling (artikkel 25)
– kontoform med funksjonsinndeling (artikkel 26).

Storbritannia og Danmark tillater alle oppstillingsplaner. I Storbritannia har
utviklet seg en praksis i retning av én oppstillingsplan, rapportform med funks
inndeling. I Tyskland gjelder bare kontoformen, men både funksjons- og artsin
ling er tillatt. Artsinndeling er mest vanlig. Rapportform med funksjonsinndelin
det mest vanlige i USA.

Etter aksjeloven § 11-5 skal oppstillingsplanen for resultatregnskapet væ
rapportform. Inndelingen er en kombinasjon av art og funksjon. Denne er ikke
enlig med direktivet og kan ikke videreføres.

Kontoform - rapportform

I et resultatregnskap oppstilt på kontoform vil alle kostnader vises som én gr
og alle inntekter som en annen gruppe. Kontoform er derfor egnet når en ska
lysere sammensetningen av inntektene og kostnadene. I et resultatregnskap 
på rapportform er de ulike inntekter og kostnader gruppert som driftsinntekte
driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader etc. Rapportformen inneh
resultatbegreper som driftsresultat og ordinært resultat, som ofte anvendes a
kerne i forbindelse med ulike regnskapsanalyser.

Forskjellen mellom de to formene er ikke stor. Når det skal foretas et v
mener utvalget likevel at rapportform vil gi mer relevant informasjon enn ko
form.

Et spesielt spørsmål er om «driftsresultat» er et hensiktsmessig resultatb
Norske resultatregnskaper viser driftsresultatet. Selv om direktivet ikke spesifi
dette, er ikke direktivets minimumskrav til spesifikasjonen til hinder for at drifts
sultatet vises i resultatregnskapet. Driftsresultatet vil kunne gi relevant informa
og er et innarbeidet begrep i norsk regnskapspraksis. For analyseformål er
mye brukt nøkkeltall, både som absolutt størrelse og i forhold til driftsinnte
(driftsmargin). I praksis er imidlertid skillet mellom ulike drifts- og finanspos
upresis. Ofte gjennomføres ikke en fullgod utskilling av renteelementet fra v
ransaksjonen, f.eks. ved varesalg og renter på kundefordringer, varekost og
på leverandørgjeld. I foreløpig regnskapsstandard fra NRS om pensjoner
avkastning på pensjonsmidler, rentekostnad på pensjonsforpliktelsene og per
opptjening av pensjonsrettigheter nettoføres. Ved en slik praksis kan driftsresu
være misvisende som resultatmål. Driftsresultatet bør derfor neppe tas med 
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stillingsplanen. Selskap som ønsker å presentere driftsresultat, kan fortsatt
dette. I så fall bør det legges større vekt på å skille drifts- og finansposter en
som er praksis i Norge i dag.

En annen problemstilling er om resultatregnskapet bør inndeles i såkalt pri
og sekundærvirksomhet. For enkelte industrivirksomheter har det f.eks. ikke
uvanlig å skille ut inntjening knyttet til eiendomsinvesteringer som en sekun
virksomhet. Utvalget mener at en slik inndeling ikke er hensiktsmessig i selve
stillingsplanen, men at slike opplysninger bør inngå i informasjon om de ulike 
somhetsområder.

Funksjonsinndeling - artsinndeling

Et resultatregnskap inndelt etter funksjon viser:
– produksjonskostnader, inkl. råstoffkostnader, lønn, interne fraktkostnader

lom to fabrikker etc.
– administrasjonskostnader, inkl. lønn, kontorkostnader, etc.
– kostnader til forskning og utvikling, inkl. lønn, materiell etc.
– salg-, markedsføring- og distribusjonskostnader, inkl. lønn, reklame, salgs

nader, fraktkostnader etc.

Et resultatregnskap inndelt etter art viser:
– vare- og materialkostnader
– lønn og personalkostnader
– transportkostnader
– kostnader til reklame og markedsføring
– andre salgs- og administrasjonskostnader.

I en virksomhet hvor sammensetningen av innsatsfaktorer varierer, og faktoren
store prisvariasjoner, vil artsinndeling gi mest relevant informasjon. Hvis strukt
i innkjøp, produksjon, salg og distribusjon er svært forskjellig mellom konkurren
f.eks. hvor transportavstanden til markedene er svært ulik, vil inndeling av res
regnskapet etter funksjon kunne være mest informativ.

Det er altså ikke mulig generelt å hevde at funksjonsinndeling gir mer rele
informasjon enn artsinndeling, eller motsatt. Forøvrig bør det bemerkes at di
vets funksjonsinndeling også inneholder elementer av artsinndeling ved at fi
postene ikke fordeles på funksjoner. Slik blandet inndeling forekommer og
USA.

Norsk kontoplan samt rapportering til myndigheter, herunder skatte- og avg
myndigheter og Statistisk sentralbyrå, er basert på en artsinndeling. Både for
digheter og regnskapsprodusentene vil en inndeling av resultatregnskapen
funksjon medføre større praktiske problemer ved implementering enn en innd
etter art.

Ut fra dette er det utvalgets konklusjon at rapportform med artsinndeling
være eneste tillatte oppstilling av resultatregnskapet.

7.2.3 Oppstilling av balansen
Artikkel 9 omhandler balanseoppstilling på kontoform, og artikkel 10 balanse
stilling på rapportform. Balanseoppstilling på kontoform skiller mellom eiende
som én gruppe, og finansiering, herunder både gjeld og egenkapital, som en
gruppe. Balanseoppstilling på rapportform gir informasjon om de ulike poster 
løpende og direktivets rapportform gir også informasjon om arbeidskapital o.l
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Danmark og Storbritannia tillater begge oppstillingsplanene. I Storbritannia
det likevel utviklet seg en praksis i retning av oppstilling etter rapportform. I Ty
land tillates bare kontoformen. I USA anvendes også normalt kontoformen. P
ransen for ulike oppstillingsplaner har trolig mer sammenheng med tradisjone
ulike prinsipielle vurderinger. I gitte situasjoner kan likevel én bestemt oppstillin
plan gi bedre informasjon enn andre oppstillingsplaner.

Etter aksjeloven § 11-6 skal oppstillingsplan for balansen være på kontofo
Balansens oppstillingsplan har til formål å vise selskapets stilling. Bala

skal vise de økonomiske ressursene, den finansielle strukturen, herunder lik
og soliditet, samt selskapets evne til å tilpasse seg endrede økonomiske forh

Fra et informasjonsperspektiv er det vanskelig å hevde at kontoform gir
relevant informasjon enn rapportform, eller motsatt. Utvalget legger en viss ve
at kontoform vil være en videreføring av innarbeidet praksis i Norge. På denne
grunn mener utvalget at kontoform etter artikkel 9 skal være eneste tillatte op
lingsplan for balansen.

7.2.4 Fravik fra oppstillingsplan
Hovedregelen om bruk av oppstillingsplanen er at postenes rekkefølge og s
kasjonsgrad skal følges, jf. artikkel 4 nr. 1. Det kan imidlertid foretas en ytterli
inndeling av postene i balansen og resultatregnskapet. Nye poster kan tilføye
som de ikke omfattes av de postene som fremkommer av oppstillingsplanen.
lemslandene kan påby ytterligere inndeling av og tilføyelse av poster. Etter ar
4 nr. 2 må selskapene tilpasse oppstilling og benevnelse av poster med araber
selskapets virksomhet gjør dette nødvendig. Etter artikkel 4 nr. 3 kan poster i b
sen og resultatregnskapet med arabertall slås sammen hvis de er av uvesent
relse eller dersom en sammenslåing vil gjøre regnskapet klarere. Medlemsla
kan påby slik sammenslåing. Det må være underforstått at dette gjelder samm
ing innenfor samme romertall. Postene som slås sammen, må spesifiseres i n

Aksjelovens to paragrafer om oppstillingsplan har også enkelte bestemm
om fravik. § 11-5 femte til syvende ledd lyder:

«Når selskapets forhold tilsier det, skal det foretas en ytterligere innde
poster og en inndeling i forhold til post 1.2, 1.4, og 1.7 som er tilpasset a
av selskapets virksomhet.  Oppstillingsplanen kan fravikes i den utstrek
det kan forenes med god regnskapsskikk. Kongen kan gi forskrifter om
gang til å fravike planen.

En post kan slås sammen med en annen dersom den etter selskap
hold er av uvesentlig betydning. Når konkurransemessige hensyn tilsie
kan Kongen ved enkeltvedtak samtykke i at postene 1.1, 1.2 og 1.4 blir
sammen.»

Hjemmelen til å gi forskrift om fravik, som er delegert til Finansdepartementet
forarbeidene begrunnet med at små selskaper skulle gis adgang til å benytte
formen i resultatregnskapet. Hjemmelen har ikke vært anvendt.

§ 11-6 fjerde til sjette ledd lyder:

«Ytterligere spesifikasjon skal skje i samsvar med § 11-7 og ellers i de
strekning selskapets forhold tilsier det.

Oppstillingsplanen kan fravikes i den grad det kan forenes med 
regnskapsskikk. Kongen kan gi forskrifter om adgang til å fravike plan

En post kan slås sammen med en annen dersom den etter selskap
hold er av uvesentlig betydning.»
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Referansen til § 11-7 gjelder fordring og gjeld mellom konsernselskaper, som
spesifiseres særskilt.

Utvalget er av den oppfatning at utviklingen i Norge hvor selskapene har
sentert resultatregnskap og balanse på en sammendratt form, har vært p
Mange europeiske selskaper nytter adgangen i artikkel 4 nr. 3 til å presentere
tatregnskapet og balansen på sammendratt form. Implementering av direk
oppstillingsplaner kan derfor ikke være til hinder for å fortsette den praksis som
utviklet seg i Norge. Medlemslandopsjonen til å kreve sammenslåing når det
bedre oversikt, bør benyttes. Utvalget har også i lovutkastet i utstrakt grad be
adgangen til å slå sammen poster med arabertall og i stedet kreve opplysning
Det vises til omtalen av postene i oppstillingsplanen nedenfor.

I Storbritannia er det utarbeidet forslag til regnskapsstandard som innde
ordinære resultatpostene utover direktivets krav. Forslaget bygger på tilsva
standarder i USA og revidert IAS om ekstraordinære poster. I disse standa
utskilles resultatpostene knyttet til de deler av virksomheten som er beslutte
lagt/solgt, fra øvrige resultatposter. Andre spesielle poster, f.eks. uvanlige elle
regelmessige poster, vises separat. Direktivet antas ikke å være til hinder fo
slik inndeling utvikles. Flere større børsnoterte selskaper har slike oppstillinger
rede.

Utvalget foreslår at innholdet i artikkel 4 nr. 1-3 implementeres slik at de
plikt til ytterligere inndeling og tilføyelse av poster dersom de ikke omfattes av 
tene i oppstillingsplanen. Det bør være en plikt til å slå sammen poster med a
tall dersom sammenslåing vil gjøre regnskapet mer oversiktlig og forståelig for
kerne.

7.2.5 Motregning av regnskapsposter
Det heter i artikkel 7:

«Enhver motregning mellom poster oppført under aktiva eller passiva 
mellom poster for inntekter og kostnader er forbudt.»

I en publikasjon utgitt av Kommisjonen («The accounting harmonization in
European Communities. Problems of applying the Fourth Directive on the an
accounts of limited companies») heter det om denne artikkelen:

«Article 7 of the Directive prohibits any set-off between asset and liab
items, or between income and expenditure items. The interpretation o
provision has given rise to a number of questions.

Setting-off as referred to in Article 7 is clearly distinguishable from 
legal rights to set off claims and debts by virtue of the law or of a contrac
arrangement. An immediate consequence of the legal right to set off is
the claims and debts concerned disappear to the extent that they are c
by the set-off. As a result, only the remaining amount can and mus
shown in the accounts.

(...)
As to the question of whether Article 7 prohibits a set-off in the cas

complex transactions where the intermediate profit or loss is, from an e
omic viewpoint, without importance as regards the final outcome of
transaction, the Committee considered that the «true and fair view» pr
ple could indeed require in certain cases that only the final result of a c
plex operation be shown, although it was agreed that each case sho
judged on its merits. Similarly, the mere fact that the companies invo
belong to the same group of companies is not enough to justify a set-of
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I henhold til aksjeloven § 11-5 åttende ledd kan Kongen ved enkeltvedtak sam
i at postene 1.1, 1.2 og 1.4 blir slått sammen når konkurransemessige hensyn
det, jf. foregående avsnitt om fravik fra oppstillingsplan. Post 1.1 er driftsinnte
mens post 1.2 og 1.4 er driftskostnader. Når inntekts- og kostnadsposter bli
sammen er det motregning. Adgangen til motregning mellom poster i balansen
resultatregnskapet er forøvrig ikke særskilt regulert i norsk lovgivning eller i 
regnskapsskikk. Det er imidlertid underforstått at regnskapsposter skal føres b

Forholdet mellom motregningsbestemmelsen i artikkel 7 og kravet om in
duell vurdering i artikkel 31 nr. 1 e er drøftet i avsnitt 2.3.8. Tilsynelatende gje
bestemmelsen i artikkel 7 på et høyere aggregeringsnivå enn bestemmels
individuell vurdering av «de enkelte komponenter av postene» som omtales i 
kel 31. Men i så fall er artikkel 7 uten selvstendig innhold. Når prinsippene
måling av transaksjonsprisen og identifikasjon av vurderingsenheten er fastlag
ger forbudet mot motregning av oppstillingsplanens spesifikasjonskrav. Ua
ordlyden i artikkel 7 kan motregning ikke foretas uten en uttrykkelig bestemm
om adgang til å fravike oppstillingsplanen. Utvalget velger å oppfatte artikkel 7
en slik ekstra påminnelse til medlemsstatenes lovgivere om hvordan oppstil
planens innhold må forstås. Det skulle være overflødig å ta med en slik ove
pende bestemmelse i norsk lov.

7.3 SAMMENLIGNINGSTALL
Etter artikkel 4 nr. 4 skal tilsvarende tall fra foregående regnskapsår vises i res
og balanseoppstillingen. Medlemslandene kan påby at tallene fra foregående
skapsår omarbeides dersom de ikke er sammenlignbare. Manglende samm
barhet eller omarbeidelse av foregående års regnskapstall må angis og komm
i note. Det er bare krav om å vise ett år med sammenligningstall. Etter artikke
5 skal poster i balansen eller resultatregnskapet som ikke inkluderer noe belø
medtas dersom foregående regnskapsår inkluderer slik post.

Både dansk og britisk lovgivning krever omarbeidelse av tall for foregåe
regnskapsår, slik direktivet gir anledning til.

Etter aksjeloven §§ 11-5 og 11-6 skal det for hver post i resultatregnskap
balansen vises tilsvarende tall fra foregående årsoppgjør. Ut fra bestemmelse
mål bør tallene være sammenlignbare og må derfor omarbeides så langt det e
og nødvendig. I Regnskapssirkulære fra Oslo Børs for 1991 heter det at samm
ningstall og proformatall bør presenteres for 3 år. Flere børsnoterte selskap
regnskapstall for 3 år.

Et selskaps historiske inntjening kan gi viktig informasjon om den fremtid
inntjeningsevnen. Detaljert analyse av trender i inntekter og kostnader vil i d
sammenheng være nødvendig. Kravet til sammenligningstall har til formål å fo
dre regnskapsbrukernes grunnlag for denne vurderingen. For dette formål vil
være gunstig med sammenligningstall for flere år. For enkelte formål kunne
være nyttig med regnskapstall for 5-10 år. I USA er det vanlig med sammenlig
stall for 2 år.

Ved prinsippendring og ved korrigering av feil i tidligere årsregnskap opp
det problemer i forhold til sammenligningstallene. Dette gjelder både dersom e
ger kongruensprinsippet og fører virkningen av endringen eller korreksjonen
ekstraordinær post, eller om en ikke følger kongruensprinsippet og fører virkni
eller korreksjonen direkte mot egenkapitalen. Problemstillingen er drøftet i "Kon-
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gruensprinsippet" i avsnitt 2.4.6., hvor det bl.a. konkluderes at tall fra foregåe
år skal korrigeres slik at de blir sammenlignbare.

For konsernregnskapet gjelder det spesielt at sammenligningstallene vil p
kes av en eventuell endring av konsernets sammensetning. Denne problemsti
er berørt også i syvende direktiv artikkel 28, hvor det heter:

«Dersom sammensetningen av gruppen av foretak som inngår i konso
ringen, har endret seg vesentlig i løpet av regnskapsåret, skal det ko
derte regnskap inneholde opplysninger som gjør det mulig å foret
meningsfylt sammenligning av de på hverandre følgende konsoliderte 
skaper. Dersom endringen er vesentlig, kan medlemsstatene tillate
fastsette at denne plikten skal oppfylles ved at det settes opp en juste
ningsbalanse eller et justert resultatregnskap.»

Ved å fastsette en generell regel om sammenlignbarhet, vil forpliktelsen i d
artikkelen også være ivaretatt.

Utvalget har særskilt vurdert om det er hensiktsmessig å kreve 2 års sam
ligningstall som hovedregel, og eventuelt unnta små foretak fra denne plikte
har kommet til at det ikke er nødvendig å gå ut over direktivets minstekrav til a
let år med sammenligningstall, men tar også som utgangspunkt at Oslo Bø
måtte vurdere dette særskilt for de børsnoterte selskapene. Kravet om omarb
av sammenligningstall er en medlemslandopsjon. Utvalget foreslår at krav
omarbeiding skal gjelde som hovedregel, men at små foretak skal kunne kla
med minimumsbestemmelsene, dvs. ett års sammenligningstall som ikke er 
beidet. Kravet om å opplyse grunnlaget for sammenligningstall i note (jf. § 7-
dermed for de små foretakene begrenset til opplysninger om eventuell mang
sammenlignbarhet og årsaken til denne. Det følger dessuten av denne forenk
unntaket fra kongruensprinsippet i § 4-7 for virkning av prinsippendringer mv. 
får anvendelse for små foretak som presenterer ukorrigerte sammenligningst

Utvalgets konklusjon om sammenligningstall

Utvalget foreslår at innholdet i artikkel 4 nr. 4 implementeres med en bestemm
om sammenligningstall for foregående regnskapsår for hver post i resultatreg
pet og balansen. Medlemslandopsjonen til å påby at sammenligningstallen
omarbeides for å bli sammenlignbare, bør implementeres. For små foretak sk
ikke være slik plikt til å omarbeide sammenligningstallene.

7.4 KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Med aksjeloven av 1976 ble det for første gang stilt krav om finansieringsana
regnskapslovgivningen. En bestemmelse om dette ble foreslått av Justisde
mentet i Ot.prp. nr. 19 (1974-75), uten at det hadde vært foreslått i den und
gende innstillingen fra lagmann H. F. Marthinussen. Departementets forsla
basert på et innspill fra Norges Statsautoriserte Revisorers Forening, som for
finansieringsanalyse skulle gjøres obligatorisk. I departementets reviderte utka
det foreslått at bare store selskaper, definert ved § 11-1 annet ledd, skulle h
plikt.

Bestemmelsen ble opprinnelig plassert i § 11-12 om årsberetningen. Omt
forarbeidene er sparsom. Departementet skriver i proposisjonen (s. 176):

«Den formulering som er brukt i det endelige utkast, er foreslått av No
Statsautoriserte Revisorers Forening. Den er kort og etterlater atsk
valgmuligheter når det i praksis skal utarbeides analyser. (...) Departe
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Ved lovendring i 1984 ble bestemmelsen flyttet til § 11-8 annet ledd. Formåle
endringen var å få samme system i aksjelovens regnskapsregler som i regns
ven. Samtidig ble det bestemt at finansieringsanalysen skal presenteres i tilkn
til resultatregnskap og balanse, og at den skal vise sammenligningstall fra fo
ende periode. Loven inneholder ingen bestemmelse om analysens form. K
(Finansdepartementet) kan ved forskrift gi nærmere regler om finansieringsa
sens innhold. Slike forskrifter er ikke gitt.

GRS nr. 1 gjelder god regnskapsskikk for finansieringsanalyse/strømning
lyse. Anbefalingen stammer opprinnelig fra 1978 og bygger på den såkalte ar
kapitalmodellen fra 1950-årene. Den ble revidert og modernisert i 1988. Det 
innledningsvis i anbefalingen:

«En finansieringsanalyse/strømningsanalyse er en systematisk ov
som viser hvordan en virksomhet i løpet av en periode er tilført finans
midler og hvordan disse midler er anvendt. Analysen skal gi et bilde av
riodens utvikling i finansiering, investering og likviditet.»

Etter anbefalingen kan selskapet velge en kontantstrømanalyse som altern
finansieringsanalysen. Kontantstrømanalysen sikter mot å vise hvordan årets
ditetsutvikling fordeler seg på ulike kilder. Det kan nok hevdes at finansierings
lysen i anbefalingen er mer tro mot lovteksten enn kontantstrømanalysen. B
av kontantstrømanalysen har likevel blitt stadig mer utbredt.

Også Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har gitt en anbefaling om
tantstrømanalyse, med en anbefalt oppstilling som er noe forskjellig fra GRS 
NFF uttrykker i anbefalingen at «den primære målsetting med en kontantstrøm
lyse er å gi brukerne av regnskapet relevant informasjon for vurdering av et
serns evne til å generere positiv kontantstrøm i fremtiden.»

Oslo Børs konstaterte ved gjennomgangen av årsrapportene for 1988 
rekke selskaper anvendte kontantstrømmodellen i finansieringsanalysen. B
anbefalte i Regnskapssirkulære 1989 bruk av kontantsstrømmodellen fre
arbeidskapitalmodellen og anbefalte videre bruk av den såkalte direkte metod
presentasjon av kontantstrømmene. I Regnskapssirkulære 1991 uttalte Oslo
bl.a. at den direkte metoden gir det beste underlag for estimering av fremtidige
tantstrømmer, og at det er viktig å ha informasjon om sammenheng mellom ko
strømmer og regnskapsmessig resultat.

Både FASB (FAS 95) og IASC (Revidert IAS 7) har utgitt regnskapsstan
om kontantstrømoppstilling. Etter US-GAAP presenteres kontantstrømoppst
gen sammen med de andre regnskapsoppstillingene. I Norge har NRS ut
høringsutkast (mai 1995) om kontantstrømoppstilling.

Utvalget har presisert som sitt syn at kontantstrømoppstillingen er en del a
regnskapet. Informasjonen i kontantstrømoppstillingen kan derfor ikke sies å
reta et isolert hensyn, men har til formål å komplettere annen informasjon.

Teknikken med å velge en sparsom lovtekst, slik det ble gjort i 1976-loven
falt heldig ut. Finansieringsanalysen har gradvis blitt foredlet gjennom praks
anbefalinger. Det er dessuten et betydelig rom for å velge en oppstillingsplan
passer for virksomheten. Utvalget har i lovutkastet valgt en lignende teknikk. E
imidlertid valgt en utforming som er mer nøytral en gjeldende bestemmelse
analysens innretting.

Utvalget foreslår en bestemmelse om at kontantstrømoppstillingen skal 
oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare endringer i likviditet
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Utvalget foreslår dessuten at små foretak skal slippe å inkludere en kontants
oppstilling i årsregnskapet.

7.5 SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL OG TILPASNING AV SEL-
SKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER

Etter artikkel 9 skal egenkapitalen ha følgende inndeling:

«
I Tegnet kapital (...)-
II Overkurs ved emisjon-
III Fond for verdsettingsdifferanser-
IV Fond-
 1. Reservefond, (...)-
 2. Fond for egne aksjer (...)-
 3. Vedtektsbestemte fond-
 4. Andre fond-
V overføringer fra tidligere år-
VI Årsoverskudd eller årsunderskudd (...).»-Linjer som innle-

des med romertall, må beholde rekkefølgen i direktivet.
Det er nærliggende å anta at rekkefølgen i direktivet er ment å angi grad

kapitalbinding på egenkapital-elementene. Dette følger ikke direkte av regns
direktivene. Artikkel 15 nr. 1 c i annet direktiv har imidlertid et innhold som imp
serer at innskutt kapital ikke kan utdeles:

«Beløpet som utdeles til aksjeeierne kan ikke overskride overskudde
sist avsluttede årsregnskap tillagt overskudd overført fra tidligere år og
løp overført fra fond som kan benyttes til dette formål, fratrukket und
skudd overført fra tidligere år og beløp som er avsatt til fond i samsvar
lov og vedtekter.»

I tillegg er det bestemmelser i artikkel 33 i fjerde direktiv om kapitalbinding på f
for verdsettingsdifferanser. Sett i sammenheng viser direktiv-bestemmelse
egenkapitalen i oppstillingsplanen er ordnet etter fallende kapitalbinding, slik e
øvrig er vant til i norsk aksjelovgivning.

Utvalget har valgt benevnelser som avviker noe fra den norske direktivtek
I Selskapskapital-
II Overkurs ved emisjon-
III Fond for vurderingsforskjeller-
IV Reservefond-
V Fri egenkapital-Fond for egne aksjer er drøftet i "Egne

aksjer" i avsnitt 4.4.5.. Utvalget foreslår i "Grunnleggende regnskapsprinsipper"i
kapittel 2 om grunnleggende regnskapsprinsipper at kjøp av egne aksjer ska
skapsføres som egenkapitaltransaksjon. I utvalgets forslag skal egne aksje
oppføres som en eiendel, og dermed skal det heller ikke være et fond for egne 
Det er bare når egne aksjer oppføres som eiendel at det skal være et bundet fo
et tilsvarende beløp.

Sett i sammenheng med norske regler for kapitalbinding reiser direktivets
tem flere spørsmål. Ett spørsmål gjelder klassifisering av det norske reservef
Etter som reservefondet også består av overkurs, hører deler av reserve
hjemme i romertall II og andre deler i romertall IV. Det er på denne bakgrunn 
vendig å vurdere om gjeldende regulering av reservefondet kan videreføres ue

Ett annet spørsmål gjelder reglene om reservefondsavsetning, på bakgru
at oppskrivningsfond faller ut og fond for vurderingsforskjeller kommer i ste
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Ytterligere et spørsmål gjelder reglene om kapitalbinding for fond for vurderin
forskjeller. Dette fondet vil i utvalgets forslag gjelde for egenkapitalmetoden
bruttometoden, og skal inneholde beløp som ikke kan deles ut til eierne. Be
melsen om kapitalbindingen hører ikke hjemme i regnskapsreglene og må fø
aksjeloven.

Overkurs ved emisjon

Etter gjeldende aksjelov og etter lovutkastet i Ot.prp. nr. 36 (1993-94) skal «
kurs ved aksjetegning med fradrag for omkostninger i forbindelse med selskap
telsen eller kapitalforhøyelse» avsettes til reservefondet. Etter direktivets op
lingsplan skal slik overkurs avsettes til «II Overkurs ved emisjon».

Den ryddigste løsningen på dette problemet er å endre reglene for reserve
slik at overkurs ikke lenger skal avsettes til reservefond. Denne løsningen ble
i Danmark ved implementering av fjerde direktiv, dog slik at reglene om anvend
av overkurs var de samme som for reservefondet. Dansk aksjelov § 111 stk. 2
holder plikt til å avsette til overkursfond. Senere er for øvrig reservefondsordni
avviklet i Danmark. I aksjelovutkastet i Ot.prp. nr. 36 ville innføring av et sk
mellom overkurs og reservefond best kunne gjøres ved en endring av § 3-10
ledd, slik at egenkapital innskutt på aksjer skal regnskapsføres som aksjekapi
i tilfelle som overkurs ved emisjon». Videre måtte § 3-2 nr. 3 utgå.

Presiseringen i § 3-2 nr. 3 om «fradrag for omkostninger i forbindelse med
skapsstiftelsen eller kapitalforhøyelse» bør bortfalle. I "Utgifter til stiftelse og kapi-
talforhøyelse" i avsnitt 4.4.1. om stiftelsesutgifter mv. er det foreslått et tillegg t
3-10 første ledd om at innskudd av egenkapital skal regnes netto etter fradr
utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse. For øvrig er det i Ot.prp. nr. 36 foreslå
«vederlag for frittstående tegningsretter (...) med fradrag av omkostninger (...)»
tillegges reservefondet. Utvalget mener at slikt vederlag må likestilles med ove
ved emisjon, og at dette evt. må presiseres i § 3-10 første ledd.

Fond for vurderingsforskjeller

Bruken av «fond for verdsettingsdifferanser» er forklart under bestemmels
artikkel 33 om alternative vurderingsprinsipper til historisk kost. I artikkel 33 n
a heter det at når de alternative vurderingsprinsippene (f. eks. oppskrivning
anvendt, «skal differansen mellom den anvendte verdsettingsmetode og verd
i samsvar med den alminnelige regel fastsatt i artikkel 32, inngå under posten 
for verdsettingsdifferanser« under »passiva«.» I samme artikkel bokstav c het
om anvendelsen av fondet at «ingen del av fondet for verdsettingsdifferanse
deles ut, verken direkte eller indirekte, med mindre den tilsvarer en merverdi
faktisk er realisert.» Utvalget har drøftet de alternative vurderingsprinsippe
"Alternative vurderingsprinsipper til historisk kost" i avsnitt 2.3.9. og konkludert
med at de ikke skal implementeres i norsk lov.

I bestemmelsene om egenkapitalmetoden i artikkel 59 nr. 6 b heter det 
resultatandelen «er høyere enn beløpet for allerede mottatt eller forfalt utbytte
differansen føres til en reserve som ikke kan utbetales til aksjeeierne.» I beste
sen om egenkapitalmetoden nevnes ikke fond for vurderingsforskjeller direkte
systemet er likt som for oppskrivning. Jf. omtale i "Egenkapitalmetoden for vurde
ring av investering i tilknyttet selskap og datterselskap" i avsnitt 4.5.3..

Bestemmelser om bruttometoden finnes bare i syvende direktiv, som na
nok ikke inneholder selskapsrettslige regler. Utvalget har i "Bruttometoden for
regnskapsføring av deltakelse i felles kontrollert virksomhet" i avsnitt 4.5.4. fore-
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slått at metoden skal kunne brukes i selskapsregnskapet for regnskapsføring
les kontrollert virksomhet, men bare når den for det samme forholdet anvend
konsernregnskap. Ved bruk av bruttometoden i selskapsregnskapet må de se
rettslige mekanismer være de samme som for egenkapitalmetoden.

I Danmark har en valgt å forbeholde romertall III for oppskrivningsfond, un
benevnelsen «opskrivningshenlæggelser». Resultatandel ved egenkapitalm
føres under «IV Reserver, nr. 4 andre reserver», mens det lovbestemte reserve
var ført i nr. 1. Det kan bemerkes at Danmark på denne tiden ikke hadde en 
følge på egenkapitalelementene som korresponderte med graden av kapitalb
Ved lovendring i 1991 ble som nevnt det ordinære reservefondet avviklet.

Ved utvalgets forslag i § 5-8 om bruk av egenkapitalmetoden for vurderin
investering i tilknyttet selskap og datterselskap skal inntektsført resultatand
over utbytte avsettes til fond for vurderingsforskjeller. Denne størrelsen skal 
kunne være negativ, slik at i år med større utbytte enn resultat reduseres fon
vurderingsforskjeller tilsvarende. Fondet inneholder bare midlertidige forskje
mellom inntektsføring etter to regnskapsprinsipper. Bestemmelser om kapita
ding hører hjemme i aksjeloven og ikke i regnskapsloven. Holder en seg til fors
i Ot.prp. nr. 36 (1993-94) ville kapitalbindingen følge uten ytterligere regler, e
som fondet for vurderingsforskjeller ikke inngår i generalbestemmelsen om 
ling fra aksjeselskaper i utkastet § 3-19. Utvalget ser derfor ikke behov for yt
gere bestemmelser om binding av fond for vurderingsforskjeller ut over forsla
Ot.prp. nr. 36.

Avsetning til reservefond

Reglene om avsetning til reservefond blir uunngåelig påvirket ut over det 
direkte følger av opprettelsen av en egen egenkapital-gruppe for overkurs. I 
kastet i Ot.prp. nr. 36 definerer § 3-2 nr. 1 et tak for reservefondet som får bety
for plikten til å foreta avsetninger. Taket er at reservefondet sammen med sels
aksjekapital og oppskrivningsfond tilsvarer selskapets gjeld. Etter nr. 2 utgjø
pst. av aksjekapital, reservefond og oppskrivningsfond en grense for hvor
utbytte som kan deles ut uten ytterligere reservefondsavsetning. I begge
bestemmelsene må overkurs legges til. Dessuten må oppskrivningsfondet u
som det ikke vil eksistere lenger.

Det kan reises spørsmål om fond for vurderingsforskjeller skal tas inn i d
bestemmelsene med samme virkning som oppskrivningsfond i gjeldende lov
kan argumenteres for at de respektive regler om anvendelse gjør medtakelse a
skrivningsfondet mer naturlig enn medtakelse av fond for vurderingsforskje
Blant annet kan oppskrivningsfondet i begrenset utstrekning brukes til deknin
kostnader (ved nedskrivning av anleggsmidler) og til fondsemisjon. Som egen
talelement må imidlertid resultatandeler ut over mottatt utbytte kunne anses
langt mindre vilkårlig enn vurderingsforskjeller oppstått ved oppskrivning. S
inntekt vil jo være fremkommet ved anvendelse av lovgivningens ordinære r
skapsprinsipper i det tilknyttede selskapet. Reservefondsbestemmelsen ville 
i alle fall ikke bli svekket ved at fond for vurderingsforskjeller kommer til erstatn
for oppskrivningsfond. På denne bakgrunn vil utvalget foreslå at fond for vu
ringsforskjeller medtas i § 3-2 nr. 1 og nr. 2.

Et vanskeligere spørsmål i tilknytning til reservefondsavsetningen gje
beregningsgrunnlaget for overskuddsavsetningen i § 3-2 nr. 1. I aksjelovutk
skal det foretas avsetning på «20 prosent av årsoverskudd...». I utvalgets fors
resultatandel ut over utbytte ved anvendelse av egenkapitalmetoden og brutto
den inngå i årsoverskuddet. For denne delen av årsoverskuddet foretas de
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bestemmelsene i §§ 5-8 og 5-9 en avsetning til bundet fond på 100 pst. Derme
ligger det en dobbelt kapitalbinding hvis ikke reglene endres. Et eksempe
belyse dette. Et morselskap har et årsoverskudd på 100, som i sin helhet skriv
fra resultatandel i datterselskap inntektsført etter egenkapitalmetoden. Mors
apet mottar ikke utbytte fra datterselskapet. I så fall skal det avsettes 100 til fo
vurderingsforskjeller. Men med uendrede regler skal det også avsettes 20 til 
vefond. De samlede egenkapitalavsetninger blir dermed større enn årsoversk

Utvalget mener at dette forholdet skal løses ved at den delen av årsoversk
som skriver seg fra resultatandeler som det gjøres avsetning til fond for vurde
forskjeller av, ikke bør inngå i beregningsgrunnlaget for reservefondsavsetni
På dette grunnlaget foreslår utvalget at ordlyden i § 3-2 nr. 1 endres til «års
skuddet fratrukket inntektsført resultatandel ut over utbytte som nevnt regnska
ven §§ 5-8 og 5-9».

For øvrig vil utvalget vise til forslag til endringer i aksjelovutkastet § 13-1,
"Nærmere om egenkapitaltransaksjoner" i avsnitt 2.4.2..

Anvendelse av reservefond og overkurs

Aksjelovutkastet § 3-3 har regler om anvendelse av reservefondet. Det kan 
spørsmål om disse bør få anvendelse på overkurs ved emisjon, som etter gje
bestemmelse er en del av reservefondet. Dersom de samme reglene skal gjør
dende for overkurs, må bestemmelsen i § 3-3 lyde: «Reservefond og overku
emisjon kan bare anvendes til...». Etter utvalgets syn bør en imidlertid her ta s
fullt ut og behandle innskutt og opptjent egenkapital forskjellig, jf. de prinsipi
synspunkter på dette i "Nærmere om egenkapitaltransaksjoner" i avsnitt 2.4.2.. Inn-
betalt overkurs bør selskapsrettslig sidestilles med aksjekapital. Det bør fø
ikke være adgang til å dekke underskudd mot innbetalt overskudd. Det kan im
tid være hensiktsmessig å beholde muligheten for fondsemisjon, slik at denne
talen kan disponeres på samme måte som aksjekapital. Utvalget tilrår på denn
grunn at aksjelovutkastet § 3-3 ikke endres selv om innholdet av reservefonds
pet endres. Det bør gis et tillegg til aksjelovutkastet § 11-18 om at overkurs ved
sjon m.m. kan anvendes til fondsemisjon.

7.6 BESTEMMELSER OM POSTER I RESULTATREGNSKAP OG BA-
LANSE

7.6.1 Oversikt

Direktivets del 6 heter «særlige bestemmelser for visse poster i resultatregnsk
og består av tre artikler. Artikkel 28 er en bestemmelse om innholdet i «nettoo
ning», som utvalget har valgt å benevne «salgsinntekter». Denne artikkelen e
tet i "Salgsinntekter" i avsnitt 7.6.2. nedenfor. Artikkel 29 omhandler skillet mello
ordinære og ekstraordinære resultatkomponenter. Artikkelen har ikke selvst
innhold utover å påby opplysning i note. Notekravet er omtalt i "Noteopplysninger"
i kapittel 8, mens klassifikasjonsspørsmålet er drøftet i "Ekstraordinære poster" i
avsnitt 7.6.3. nedenfor. Artikkel 30 tillater at skatt på ordinært resultat og ska
ekstraordinært resultat oppføres under ett. Utvalget har valgt ikke å nytte den 
nen, og ser ikke behov for en drøfting av dette standpunktet.

Direktivets del 4 heter «Særlige bestemmelser for visse poster i balansen
består av syv artikler. I likhet med de tilsvarende artiklene for resultatregnsk
dreier disse artiklene seg om både klassifikasjon og spesifikasjon, og i enke
felle også om notekrav.
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Artikkel 15 er bygget opp som en spesifikasjonsbestemmelse for anleggs
ler, men har et innhold utover det som gjelder spesifikasjon. Nr. 1 og nr. 2 gir k
rier for klassifisering av eiendeler i anleggsmidler og omløpsmidler. Klassifise
er drøftet i "Klassifisering av eiendeler" i avsnitt 4.2.2. under vurderingsreglen
Nr. 3 bokstav a angir at endringer på poster under anleggsmidler skal opp
enten ved spesifikasjon i balansen eller i note. Dette er drøftet under anleggsn
"Noteopplysninger" i kapittel 8. Nr. 3 bokstav b gir adgang til en forenklet bere
ning av anskaffelseskostnad, når en korrekt beregning vil være urimelig kos
Denne bestemmelsen anses å være uten praktisk betydning og blir ikke drøfte
ligere i det følgende. Nr. 3 bokstav c gjelder i tilfelle de alternative vurdering
glene for anleggsmidler i artikkel 33 blir anvendt. Dette er ikke aktuelt i utval
forslag, jf. "Alternative vurderingsprinsipper til historisk kost" i avsnitt 2.3.9.. Nr.
4 gjelder ved balanseføring av stiftelseskostnader. Heller ikke dette er akt
utvalgets forslag, jf. "Utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse" i avsnitt 4.4.1..

Direktivet krever ikke utskilling av leasede eiendeler i spesifikasjonsbes
melsene for anleggsmidler. Denne problemstillingen kan drøftes i forbindelse
oppstillingsplanen. Dette er gjort i "Nærmere om regnskapsføring av leasing"i
avsnitt 7.6.4..

Artikkel 16 lyder: «Rettigheter til fast eiendom og andre lignende rettigh
definert i nasjonal lovgivning skal oppføres under posten «bygninger og anne
eiendom».» Det antas at siktemålet med denne bestemmelsen er at rettighete
eiendom ikke skal regnes som en immateriell eiendel. Bestemmelsen er ikk
med i dansk årsregnskabslov, og antas overflødig.

Artikkel 17 definerer hva som menes med «kapitalinteresse» i direktivet. U
get har valgt å gi en strammere definisjon og erstatte «kapitalinteresse» me
knyttet selskap» i oppstillingsplanen og i bestemmelsen om egenkapitalmet
slik direktivet gir adgang til. Dette er det redegjort for i "Egenkapitalmetoden for
vurdering av investering i tilknyttet selskap og datterselskap" i avsnitt 4.5.3..

Artikkel 18 gjelder tidsavgrensede eiendelsposter. Artikkelen har en para
artikkel 21 som gjelder tidsavgrensede gjeldsposter. De to artiklene er drø
"Periodisering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7..

Artikkel 19 lyder: «Verdijusteringer skal omfatte alle justeringer der hensik
er å ta hensyn til de enkelte aktivas verdiforringelse fastsatt på balansedagen
verdiforringelsen er endelig eller ikke.» I direktivet brukes uttrykket verdijuste
som et samlebegrep på avskrivning, nedskrivning, reversering og oppskrivnin
omtalen av de generelle vurderingsreglene i "Generelle vurderingsregler" i avsnitt
4.3.. Artikkel 19 må derfor være en periodiseringsregel, som også virker overfl

Artikkel 20 gjelder avsetninger. Nr. 1 er en bestemmelse om pliktige avse
ger. Nr. 2 er en bestemmelse om mulige avsetninger i tillegg til nr. 1. Nr. 3 
bestemmelse om at avsetningene skal føres brutto. Artikkelen er drøftet i "Periodi-
sering og tilhørende balanseposter" i avsnitt 2.3.7.. Blant avsetninger som omfatt
av artikkel 20, er det to som spesielt er nevnt i oppstillingsplanen: avsetning
pensjoner og avsetninger til skatt. I avsnitt 7.6.5. nedenfor er det gjort nærmer
for regnskapsføring av pensjonsforpliktelser. Regnskapsføring av skatt er o
under de spesielle vurderingsreglene i "Skatt" i avsnitt 4.4.6..

7.6.2 Salgsinntekter
Artikkel 28 lyder:

«Nettoomsetningen skal omfatte beløp som skriver seg fra varesalg o
nesteytelser innenfor rammen av selskapets ordinære virksomhet ette
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Uttrykket «omsetning» ble forlatt i norsk regnskapslovgivning med aksjelov
1976. I aksjeloven § 11-5 post 1.1 brukes uttrykket «driftsinntekter (brutto)», 
forutsetningsvis skal ha samme meningsinnhold. Utvalget har i utkastet for
uttrykket «salgsinntekter» for å unngå sammenblanding med «andre driftsin
ter». Selv om salgsinntekter kan gi assosiasjoner til varesalg, skal det her fo
innbefatte ethvert salg av varer og tjenester.

Om post 1.1 heter det i merknadene i Ot.prp. nr. 19 (1974-75) at den «for
tes ikke å skulle omfatte merverdiavgift, rabatter o.l. Derimot skal frakt, assur
og andre salgskostnader ikke fratrekkes». Kravene i aksjeloven av 1976 v
skjerpelse av kravene i aksjeloven av 1957, hvor det var tilstrekkelig at sels
anga nettoresultatet av selskapets ordinære virksomhet. Dersom det kunne
uten skade for selskapet», hadde styret plikt til å gi opplysning om bruttoomse
gen.

At salgsinntekter stammer fra ordinært salg av varer og tjenester, behøve
presiseres i loven. At rabatter skal fratrekkes følger direkte av prinsipper for m
av transaksjonsvederlag, se også drøftelse av slike spørsmål i "Transaksjonsprinsip-
pet" i avsnitt 2.4.1. og 2.4.3. Derimot kan det være en hensiktsmessig presise
salgsinntekter ikke skal omfatte skatter og avgifter direkte knyttet til salget.

Utvalget foreslår at artikkel 28 implementeres med en presisering om at s
inntekter ikke omfatter skatter og avgifter direkte knyttet til salget.

7.6.3 Ekstraordinære poster
Etter artikkel 29 nr. 1 skal inntekter og kostnader som ikke er en del av den ord
virksomheten, vises som ekstraordinære inntekter og kostnader. Artikkelen 
holder ikke kriterier for skillet mellom ordinært og ekstraordinært. Den frem
derfor som en overflødig merknad til oppstillingsplanen.

I følge oppstillingsplanen for resultatregnskapet i aksjeloven § 11-5 skal ek
ordinære inntekter og kostnader skilles ut som egen gruppe. Plikt til å vise re
før ekstraordinære inntekter og kostnader ble innført ved lovendring i 1984. R
skapslovgivningen inneholder ingen definisjon av ekstraordinære poster. Lovf
beidene inneholder heller ingen drøftelse av kriterier for klassifisering.

Selve oppstillingsplanen spesifiserer vinning og tap ved avgang og nødv
nedskrivning av anleggsmidler som ekstraordinære poster. Andre ekstraord
inntekter og kostnader skal spesifiseres etter sin art. Det er ulike fortolkning
spesifikasjonsbestemmelsen for anleggsmidler. Et nyere og stadig mer utbre
er at denne spesifikasjonsbestemmelsen ikke er til hinder for at vinning og ta
avgang og nødvendig nedskrivning av anleggsmidler kan være ordinære p
Dette synet fremkommer i den foreløpige standarden om ekstraordinære inn
og kostnader som NRS utarbeidet høsten 1989. NRS har likevel uttalt at love
endres til bare å spesifisere ekstraordinære inntekter og ekstraordinære kos
Etter utvalgets syn er det ikke heldig med en spesifikasjon av ekstraordinære 
som en nå har i oppstillingsplanen i aksjeloven.

Vurderingen av om en post er ekstraordinær, er avhengig av den tidshoris
som anvendes. I forhold til den ene perioden som årsregnskapet omfatter, 
rekke poster som vedrører andre perioder, kunne betraktes som ekstraord
Konsekvensen er at flere poster som over selskapets levetid har klar samme
med den ordinære virksomheten, vil bli klassifisert som ekstraordinære, og det
nære resultatet over tid kan bli misvisende. Den foreløpige regnskapsstandard
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NRS legger til grunn en langsiktig betraktning og en restriktiv holdning ved kla
fisering av poster som ekstraordinære.

For at en post skal kunne klassifiseres som ekstraordinær må samtlige a
gende kriterier være oppfylt. Uvanlig:Den underliggende transaksjonen eller he
delsen må ikke ha sammenheng med den ordinære virksomheten, eller post
ligge innenfor den ordinære virksomheten, men skyldes en helt unormal fo
ningsrisiko. Uregelmessig: Transaksjonen eller hendelsen er av en slik type at 
ikke kan forventes å inntreffe ofte eller regelmessig. Vesentlig:Posten må være
vesentlig i forhold til selskapets virksomhet.

I en artikkel i Revisjon og Regnskap 4/90 kommenterer Atle Johnsen de tr
teriene som er nevnt ovenfor. Det heter der:

«Det første kriteriet, uvanlig, kan trenge en nærmere forklaring. Tran
sjonen eller hendelsen må være unormal eller betydelig forskjellig fra d
dinære aktivitetene i foretaket. En hendelse som faller innenfor 
ordinære virksomheten kan likevel være uvanlig dersom den skyldes e
unormal forretningsrisiko.(...)

Standarden presiserer at tap som det er vanlig å forsikre seg mo
bransje, er normal forretningsrisiko. Kostnader eller tap kan ikke bli eks
ordinære fordi foretaket velger å ikke forsikre seg. Dette betyr igjen a
foretak som forsikrer seg, vil klassifisere vinning eller tap ved et event
forsikringsoppgjør som ordinær post.

Kriteriene uvanlig og uregelmessig må vurderes med utgangspu
foretakets spesifikke forhold, dvs. både foretaket og miljøet det opere
Et velkjent eksempel fra amerikansk regnskapslitteratur er at skade
jordskjelv kan være ordinære driftskostnader i California.

Vesentlighetskriteriet er ikke forsøkt presisert i standarden. (...) I
foreliggende klassifiseringsspørsmålet bør det likevel presiseres at in
ten eller kostnaden må være vesentlig i forhold til det ordinære resultat
rioden eller over tid, dvs. vesentlig i forhold til prediksjonsgrunnlaget 
foretakets inntjeningsevne.»

Utvalget slutter seg til disse presiseringene av kriteriene.
På konsernnivå kan klassifiseringen bli forskjellig fra det enkelte konsern

skaps klassifisering. Det avgjørende er hva som er ekstraordinært når konse
skapene betraktes som en økonomisk enhet.

Den foreløpige standarden fra NRS har et innhold nært opp til internasjo
standarder og praksis. Etter amerikanske prinsipper (APB 30) og internasj
regnskapsstandarder (IAS 8) stilles det strenge krav til en post for at den skal 
klassifiseres som ekstraordinær. Den skal både være av uvanlig natur og for
å forekomme sjelden eller uregelmessig.

Standarden drøfter særskilt spørsmålet om korrigering av feil fra tidligere r
skapsperioder og virkning av endring av regnskapsprinsipp kan føres som eks
dinære poster. Korrigering av tidligere års poster som skyldes feil eller utelat
skal i følge standarden resultatføres. Når korrigeringene er vesentlige skal de
sifiseres som ekstraordinære. Virkning av endring av regnskapsprinsipp ska
normalt klassifiseres som ekstraordinære og resultatføres. Kun virkning av 
sippendringer som er en grunnleggende regnskapsreform skal føres direkt
egenkapitalen.

I "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om grunnleggende regn
skapsprinsipper har utvalget foreslått et mer omfattende unntak fra kongruen
sippet, slik at også korrigering av feil og virkning av alminnelige prinsippendrin
føres mot egenkapitalen, jf. også lovutkastet § 4-7. Utvalgets løsning avvike
standarden på dette punkt. Forslaget er i samsvar med IAS.
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Utvalgets konklusjon om ekstraordinære poster

Kravet om å skille mellom ordinære og ekstraordinære poster fremgår av 
resultatoppstillingen. Artikkel 29 nr. 1 har derfor ikke noe selvstendig innhold 
må implementeres. Kriteriene for å skille mellom ordinære og ekstraordinære p
bør utvikles gjennom god regnskapsskikk. Foreløpig standard fra NRS bør 
legges til grunn for dette.

7.6.4 Nærmere om regnskapsføring av leasing
På 70- og 80-tallet var det en stor vekst i bruk av leasingkontrakter, uten at le
kontraktene ble reflektert i foretakenes balanse. Dette førte til at regnskapen
ble misvisende i forhold til de underliggende økonomiske realiteter. I enkelte
ble det gitt egne regler om den regnskapsmessige behandling av leasingkont

Leasing er ikke direkte regulert i norsk regnskapslovgivning, men i GRS 1
det gitt en anbefaling for regnskapsføring av leasingavtaler. GRS 17 er baser
skille mellom finansiell og operasjonell leasing i samsvar med internasjonale 
darder. En leasingavtale som overfører til bruker det vesentligste av risiko og
deler forbundet med å eie driftsmidler, er en finansieringsavtale, kalt finansiell 
ing. Brukeren har her den kontinuerlige økonomiske interessen i driftsmidlet
om ikke eiendomsretten overføres. Alle andre former for leasing er å anse som
rasjonell leasing eller leie. En leasingavtale anses etter GRS 17 normalt å
finansiell når ett av følgende kriterier er oppfyllt:
– Avtaleperioden dekker den vesentligste del av driftsmidlets antatte gje

rende levetid, vanligvis 75 pst. eller mer.
– Nåverdien ved begynnelsen av leasingperioden av minimumsbetalinge

leasingselskapet inklusive eventuell forskuddsbetaling, tilsvarer praktisk
hele driftsmidlets anskaffelseskost på dette tidspunkt, vanligvis 90 pst. 
mer. Nåverdien beregnes ved å bruke kontraktens effektive rente.

– Brukeren har rett til å overta det leasede driftsmidlet til en pris som lig
vesentlig under markedsverdi.

– Driftsmidlet er inkorporert i brukers bygg/anlegg på en slik måte at demo
ringskostnadene overstiger salgsverdien etter demontering.

– Andre forhold gjør det overveiende sannsynlig at brukeren vil overta det
sede driftsmidlet i løpet av avtaleperioden eller senere.

En leasingavtale som er finansiell, skal regnskapsmessig anses som kjøp
anleggsmiddel finansiert ved leasingavtalen. En leasingavtale som er operas
skal regnskapsmessig anses som et vanlig leieforhold.

I Regnskapsrådets uttalelse, datert 1. desember 1989, om GRS 17 heter 

«Regnskapsrådet gir sin tilslutning til prinsippene i anbefalingen til g
regnskapsskikk fra NSRF. Prinsippene for regnskapsmessig behandli
finansiell leasing er etter Regnskapsrådets vurdering ikke i strid med vu
rings- eller spesifikasjonsreglene i regnskapslovgivningen. Denne beh
lingen er det også tatt hensyn til i Bankinspeksjonens (Kredittilsy
rundskriv nr. 15/79.

Rådet er kjent med at anbefalingen allerede praktiseres i enkelte n
regnskaper, spesielt for betydelige anskaffelser i større selskaper. T
rende regler praktiseres også internasjonalt, og utviklingen går i retnin
at flere land vurderer å ta slike regler i bruk, jf. publikasjon fra FEE 
regnskapsutviklingen i EF (Technical Papers 1989). Lignende vurderi
har også gjennom flere år blitt lagt til grunn skattemessig (jfr. Lignin
ABC).
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Ulik praksis gjør det likevel ønskelig med klarere retningslinjer 
grensedragning mellom finansiell og operasjonell leasing.»

Praksis i Norge har etter Regnskapsrådets uttalelse i stigende grad rettet seg 
denne anbefalingen. Dette gjelder spesielt større selskaper og børsnoterte f
men også andre selskaper anvender GRS 17 for nye og vesentlige leiekontra

Direktivene har ikke egne bestemmelser om leasing. Både IAS samt ame
ske og britiske regnskapsstandarder legger til grunn et skille mellom finansie
operasjonelle leasingkontrakter. Leasingavtalen klassifiseres som finansiell hv
vesentlige av risiko og fordeler ved å være eier går over til leietaker. Alle andre
ingavtaler klassifiseres som operasjonell leasing. De utenlandske standarden
holder på samme måte som GRS 17 i Norge operasjonelle kriterier for å skille
lom de ulike leasingkontraktene.

Et regnskapsmessig skille mellom finansielle og operasjonelle avtaler
begrunnes ut fra brukernes informasjonsbehov. Det er ikke nødvendig med e
sifikk lovbestemmelse om dette, da løsningen følger av grunnleggende prins
og en gjennomskjæringsbetraktning til økonomiske realiteter. Ved finansiell lea
skal en eiendel og den korresponderende forpliktelse vises i leietakers balan
vurderes i samsvar med generelle vurderingsregler. For operasjonell leasin
leien resultatføres etter en fornuftig plan som tilsvarer fordelen ved å bruke ei
len.

Kriteriene for å skille mellom finansiell og operasjonell leasing er imidle
kontroversielle, og det har vært reist innvendinger mot enkelte av de operasj
seringer som er gjort i regnskapsstandarder. Slike innvendinger er dels av prin
karakter (ulik behandling av leasing i forhold til andre kontrakter), og dels av p
tisk karakter (kriteriene motiverer til spesielle tilpasninger). Også i de land som
vært foregangsland for regnskaper basert på et skille mellom finansiell og ope
nell leasing, har det blitt reist spørsmål om det ikke prinsipielt sett ville vær
bedre løsning å ha en generell plikt til å balanseføre kontrakter uavhengig av 
finansiell og operasjonell leasing. Utvalget kjenner imidlertid ikke til at det i n
land er generell plikt til å balanseføre kontrakter. Det er også uklart om en ge
plikt til å balanseføre kontrakter er forenlig med direktivet.

Såvel de internasjonale regnskapsstandardene som GRS 17 er blitt til 
rammebetingelser der bl.a. skattereglene i stor utstrekning favoriserte det å h
mell eiendomsrett til leasinggjenstanden. I Norge har det i løpet av de siste 10
senest ved skattereformen, funnet sted en gradvis innstramming av skattereg
dette punkt. Innstrammingen har dels blitt gjennomført ved nedsettelse av mar
skattesatsen og dels ved at de skattemessige avskrivningssatsene har blitt ve
redusert. Endrede rammebetingelser kan ha påvirket prisingen av leasingkon
i Norge, og det er ikke utelukket at økt skattebelastning på utleier kan ha med
mange kontrakter derved har fått et noe mer operasjonelt preg.

Utvalget anbefaler at skillet mellom finansiell og operasjonell leasing trek
opp ved utvikling av god regnskapsskikk. Av hensyn til regnskapsbrukerne bø
sede eiendeler og tilhørende gjeldsforpliktelse skilles fra de eiendeler leietake
eier. De finansielle leasingkontraktene bør av denne grunn vises som egne p
balansen når de er vesentlige. Heller ikke på dette punkt er det behov for en
lovbestemmelse. Plikten til slik presentasjon følger av den generelle bestemm
om oppdeling og sammenslåing av poster i lovutkastet § 6-5, jf. drøftelse i "Fravik
fra oppstillingsplan" i avsnitt 7.2.4. ovenfor.

Et særlig hensyn ved regnskapsregler om leasing er hensynet til praktiser
for små foretak. Det er imidlertid neppe praktisk å ha et skille mellom operasj
og finansiell leasing som avhenger av leietakerens størrelse. Utvalget har i 
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valgt å foreslå at små foretak kan kostnadsføre leasing. Det er foreslått en ege
deringsregel om dette, jf. "Forenklete vurderingsregler for små foretak" i avsnitt
4.6.. Forslaget ble også fremmet i NOU 1993:2. Vesentlige leiekontrakter som
er balanseført skal opplyses i note, jf. § 7-11 og merknadene til denne. Denn
lysningsplikten er ment å gjelde også små foretak.

For øvrig legges det opp til et utvidet notekrav for balanseførte leieavtaler 
12 som ikke skal gjelde små foretak. Se også omtale i "Noteopplysninger" i kapittel
8.

7.6.5. Nærmere om regnskapsføring av pensjoner. EU-direktivet. Etter op
lingsplanen vises pensjonsforpliktelser som «avsetning for pensjonsforpliktels
lignende forpliktelser». Bestemmelsen i artikkel 31 nr. 1 c bb, om at «det ska
hensyn til alle forventede forpliktelser og mulige tap oppstått i løpet av regnsk
året eller i et tidligere regnskapsår (...)», og bestemmelsene i artikkel 20 nr. 1 
«avsetninger til forpliktelser og kostnader skal dekke tap eller gjeld som er 
definert etter sin art og som på balansedagen anses som sannsynlig eller sikk
tyder på at det er plikt til å føre pensjonsforpliktelsene under denne posten i b
sen. Etter artikkel 43 nr. 1 (7) skal det imidlertid gis noteopplysning om «det s
lede beløp for de økonomiske forpliktelser som ikke er oppført i balansen (...).
sjonsforpliktelser (...) skal oppføres særskilt.»

I en publikasjon utgitt av Kommisjonen («The accounting harmonization in
European Communities. Problems of applying the Fourth Directive on the an
accounts of limited companies.») heter det om dette:

«There appears to be a glaring contradiction in the directive concernin
disclosure of provisions for pensions.

According to the balance sheet layout in the Directive, provisions
pensions have to be shown on the liabilities side of the balance shee
sub-item of the item «Provisions for liabilities and charges» entitled «P
visions for pensions and similar obligations» (Article 9, item B.1 and A
cle 10, item J.1). In the list of information to be provided in the notes on
accounts the amount of any commitments concerning pensions agai
pears (Article 43 (1) (7)). This apparent contradiction is the result of a c
promise referred to in a statement entered in the minutes of the Co
meeting at which the Directive was adopted. In the statement, the Co
and the Commission indicated that the Directive leaves Member State
to decide either that the full amount of pension commitments should ap
as a liability or that companies may choose between showing it in that
in the balance sheet or disclosing the amount in the notes on the acc
In the Committee's view, the Directive does not permit Member States 
beyond that choice by prohibiting companies from showing pension c
mitments on the liabilities side of the balance sheet. Such a prohib
would run counter to the basic principle of providing a true and fair v
and to recent developments concerning the accounting aspects of pe
commitments.»

Utvalget legger dermed til grunn at nasjonal myndighet kan påby balanseføri
pensjonsforpliktelser.

Det ser ut til at det i medlemslandene er ulik praksis med hensyn til å avse
pensjonsforpliktelser. FEE (Féderation des Experts Comptables Européens) a
i undersøkelsen «European Survey og Published Financial Statements in the
text of the Fourth Directive» (1989) at direktivet ikke setter krav om noe spe
metodevalg for å bestemme pensjonsforpliktelsene. Bortsett fra i Nederlan
Tyskland har heller ikke nasjonal lovgivning i EU-landene bestemmelser om
metodevalg.
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Etter britisk lovgivning vises pensjonsforpliktelser i balansen under avset
for pensjonsforpliktelser og lignende forpliktelser. Behandling av pensjonskos
der er regulert i SSAP 24. I den britiske standarden skilles det mellom ytelse
tilskuddsplaner. Ved beregning av pensjonsforpliktelser skal det tas hensyn til 
tidig lønnsvekst frem til pensjonstidspunktet. Det forutsettes at man ved bere
av pensjonsforpliktelsen legger et langsiktig syn til grunn, og at man således b
ter samme metode konsistent over tid. Pensjonsmidler vurderes til markeds
eller tilsvarende. Virkning av endring i pensjonsplaner og endring i økonomisk
aktuarmessige forutsetninger fordeles normalt over de ansattes gjenværend
tjeningstid.

Etter dansk lovgivning vises pensjonsforpliktelser i balansen under avse
for pensjonsforpliktelser og lignende forpliktelser, men alternativet noteopplys
er også tillatt.

Norsk lovgivning og god regnskapsskikk

Etter oppstillingsplan for balansen i aksjeloven § 11-6 kan den kapitaliserte ve
selskapets pensjonsforpliktelser medtas under langsiktig gjeld. Balanseføri
ikke obligatorisk. I følge forarbeidene omfatter bestemmelsen bare direkte 
sjonsforpliktelser. Lovgivningen er imidlertid ikke til hinder for at også forsikre
pensjonsforpliktelser innarbeides i resultatregnskap og balanse. Etter oppstil
plan for resultatregnskapet i aksjeloven § 11-5 skal pensjonskostnadene vise
driftskostnader sammen med lønnskostnadene.

Foreløpig norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader skiller mello
skuddsplaner og ytelsesplaner. Ved tilskuddsplaner er pensjonspremien per
pensjonskostnad. Ved ytelsesplaner skal forsikrede pensjonsforpliktelser beh
som pensjonsforpliktelser og innbetalte pensjonspremier behandles som inves
i pensjonsmidler. Direkte og forsikrede ytelsesplaner vurderes til nåverdien a
fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Forventet fre
lønnsvekst hensyntas ved beregningen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig 
Virkningen av endringer i pensjonsplaner og endringer i økonomiske og aktua
sige forutsetninger fordeles over gjenværende opptjeningstid.

Det er i Norge varierende praksis for behandling av pensjonskostnader. En
selskaper medtar kun premiefond og direkte pensjonsforpliktelser som noteop
ning. Andre selskaper medtar bare premiefond i balansen, mens de direkte
sjonsforpliktelser vises i note. Etterhvert har det blitt mer vanlig å vise både pre
fond og direkte pensjonsforpliktelser i balansen.

Prinsipiell drøftelse

Den regnskapsmessige behandlingen av pensjonskostnader skiller mello
skuddsplaner og ytelsesplaner. Ved tilskuddsplaner vil selskapets forpliktelse
å yte tilskudd av en nærmere avtalt størrelse. Selskapets forpliktelse vil vær
fridd ved tilskuddsbetalingen, og selskapets pensjonskostnad er normalt lik p
dens tilskudd. Tilskuddsplaner reiser derfor ikke regnskapsmessige metodep
mer.

Ved ytelsesplaner påtar selskapet seg en forpliktelse om å yte pensjon 
nærmere avtalt størrelse. Forpliktelsen til å yte pensjon er, på samme måt
f.eks. lønn, en motytelse for de ansattes arbeidsinnsats. For selskapet påløp
des pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene. Når selskapets pe
ordning er i form av ytelsesplan, må forpliktelsen beregnes og balanseføres, o
odens pensjonskostnad beregnes og kostnadsføres.



NOU 1995:30
Kapittel 7 Ny regnskapslov 277

 esti-
e pen-
. Ved
t opp-

sær-
lsen i
rer,
kon-

nter-

nsefø-
ellom
tt for

rdien
verfi-

 annet
føres
etter

nsfor-
en har
ad på
smid-

lser
særre-
er skal
til-
g pen-
or hva

nen.
 stan-
ostna-

øring
sjons-
es til

pstil-
pen-
e.»

nets
yn til
r seg
Pensjonsforpliktelsen måles som den diskonterte verdi (nåverdien) av de
merte fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Fremtidig
sjonsytelser er som oftest en funksjon av arbeidstakerens nominelle sluttlønn
estimering av ytelsene må det tas hensyn til reguleringer, avtaleverk og antat
tjeningsgrad.

Den lange perioden fra forpliktelsen påløper til utbetaling finner sted er et 
trekk ved pensjoner. Tidsavstanden øker usikkerheten ved måling av forplikte
forhold til andre langsiktige forpliktelser. Dette gjelder bl.a. demografiske fakto
antagelser om lønnsreguleringer og antagelser om frivillig avgang. Valg av dis
teringsfaktor vil ha stor betydning for nåverdiberegningen. Ved valg av disko
ingsfaktor skal det tas utgangspunkt i den langsiktige risikofrie renten.

Etter regnskapsstandarden er det netto pensjonsforpliktelse som skal bala
res. Netto pensjonsforpliktelse ved regnskapsperiodens utløp er differansen m
verdien av pensjonsforpliktelsen og verdien av pensjonsmidler som er avsa
betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Dersom ve
av pensjonsmidlene er større enn verdien av pensjonsforpliktelsene, er det o
nansiering. Dersom pensjonsnmidlene kan omdisponeres eller anvendes til
enn dekning av de allerede opptjente rettigheter, kan en overfinansiering opp
som en eiendel i balansen. Dekning av rettigheter som vil bli opparbeidet 
balansedagen, er eksempel på en slik anvendelse.

Periodens pensjonskostnad er i følge standarden lik endring i netto pensjo
pliktelse fra begynnelsen av perioden til slutten av perioden. Pensjonskostnad
dermed tre komponenter: nåverdien av årets pensjonsopptjening, rentekostn
pensjonsforpliktelsen ved periodens begynnelse, og avkastning på pensjon
lene.

Etter utvalgets vurdering følger plikten til å regnskapsføre pensjonsforplikte
og pensjonskostnader av grunnleggende regnskapsprinsipper. Ved ikke å gi 
gler om dette er utgangspunktet at pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
regnskapsføres. Å videreføre gjeldende valgfrihet mellom regnskapsføring og 
leggsopplysning er ikke ønskelig. Et selskap som ser seg i stand til å påta se
sjonsytelser overfor arbeidstakerne, bør også være i stand til å redegjøre f
ytelsene koster.

Det er imidlertid behov for en spesifikasjonsbestemmelse til oppstillingspla
Utvalget går inn for at pensjonsforpliktelse skal vises netto balansen, slik også
darden har lagt opp til. Pensjonskostnaden beregnes netto og inngå i lønnsk
der.

Utvalget har kommet til at små foretak bør ha adgang til unnlate balansef
av pensjonsforpliktelse som er forsikret. I så fall skal premien anses som pen
kostnad. Forslaget er identisk med det som ble fremmet i NOU 1993:2. Det vis
omtale i "Forenklete vurderingsregler for små foretak" i avsnitt 4.6..

Utvalgets konklusjon om pensjoner

Utvalget foreslår flg. bestemmelse om pensjoner under lovkapittelet om op
lingsplan: «Pensjonsforpliktelse er differansen mellom verdien av opptjente 
sjonsrettigheter og verdien av pensjonsmidler avsatt til dekning av rettigheten

7.7 OPPSTILLINGSPLAN FOR KONSERN
Etter artikkel 17 nr. 1 i syvende direktiv skal oppstillingsplanen for konser
resultatregnskap og balanse følge reglene i fjerde direktiv. Det skal tas hens
eventuelle «nødvendige endringer som følger av de særlige forhold som gjø
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artikkel 17 nr. 2 kan en medlemsstat tillate at varebeholdninger slås sammen
konsoliderte regnskap, dersom særskilte omstendigheter ellers ville medføre
holdsmessig store kostnader ved den spesifisering som er krevet etter reg
fjerde direktiv.

Aksjeloven § 11-13 annet ledd, annet punktum, inneholder et krav om
bestemmelsene om oppstillingsplaner skal anvendes tilsvarende så langt de 
Når det gjelder varebeholdningen spesielt skal denne etter oppstillingsplane
balansen spesifiseres i lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikata, lager av
under tilvirkning og lager av varer beregnet for videresalg og ferdig tilvirkede va
Utviklingen av god regnskapsskikk har ført til en praksis hvor det er vanlig å
varebeholdningen som en sum og foreta spesifiseringen i noter. Unntaksre
artikkel 17 nr. 2, antas å ha begrenset betydning i praksis og anses derfor un
dig.

Danmark har ikke gitt særregler om oppstillingsplan for konsernregnskap
Storbritannia er det derimot gitt egne regler for hvordan poster som er spesie
konsernregnskapet, skal inngå i oppstillingsplanen. Unntaksbestemmelsen i 
2 gjelder i Storbritannia. Danmark tillater imidlertid ikke at varebeholdningen 
senteres uten spesifisering.

Bestemmelsene i fjerde direktiv om presentasjonen av egenkapitalen i sels
regnskapet tar utgangspunkt i selskapsrettslige kriterier og er ikke direkte an
bare for konsern. Etter direktivets unntaksbestemmelse i artikkel 17 nr. 1 ka
foreslås endringer i oppstillingsplanene for konsernregnskapet når særlige fo
tilsier dette. Utvalget går inn for at konsernets egenkapital spesifiseres etter 
dvs. som innskutt og opptjent egenkapital.

Spesifikasjon av minoritetsinteresser er regulert i artiklene 21 og 23 i syv
direktiv, som bare krever at postene skal vises separat. Utvalget mener at m
tetsinteressene skal føres opp som en egen post under egenkapital i konser
sen. Spesifikasjonen av minoritetsinteressenes resultatandel kan i resultatre
pet foretas på to måter. Resultat før fradrag av minoritetsinteressenes resultat,
ritetsinteressenes resultat og resultat etter fradrag av minoritetsinteressenes r
kan vises som egne linjer i resultatregnskapet. Alternativt kan konsernets re
vises som en siste linje i resultatregnskapet, mens fordelingen på minoritetsin
sene og morselskapets aksjeeiere angis i en egen spesifikasjon etter årsre
Utvalget går inn for den siste løsningen.

7.8 REGLER OM REGNSKAPSOPPSTILLING FOR SM Å SELSKAPER
Etter artikkel 27 kan det fastsettes en kortere oppstillingsplan for resultatregns
for små selskaper ved at de første 5 linjene i artikkel 23 slås sammen til én
Omsatt til utvalgets forslag ville dette gjelde linje 1 og 2. En slik forenkling har i
noe for seg og foreslås ikke implementert.

Selv om det ikke eksplisitt fremgår av direktivet, må en anta at det for adga
til sammenslåing etter artikkel 27 ikke gjelder en noteopplysningsplikt som
annen sammenslåing etter artikkel 4. Forenklingsmulighetene i artikkel 27 kan
for få indirekte virkning for omfanget av noteopplysninger fra små selskaper. D
er i lovutkastet benyttet ved at små selskaper ikke avkreves noteopplysnin
varelager.

Etter artikkel 11 kan oppstillingsplanen for små selskaper forenkles, ved a
bertallsnivået sløyfes. Dette muliggjør en vesentlig forkorting. I utvalgets forsla
det 23 linjer som i så fall bortfaller for eiendeler, slik at det kun blir de 7 linjene
romertallsnivå tilbake. På gjeldssiden kan tilsvarende 15 linjer forsvinne, slik a
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blir 3 tilbake. Egenkapitalen måtte få samme oppstilling som for store foretak, 
sett fra at fond for vurderingsforskjeller, som bare anvendes for egenkapitalme
og bruttometoden, ville blitt en tom mengde for de små foretakene som ikke a
der disse metodene.

Utvalget legger likevel opp til at forenklingsreglene for balansen i artikke
ikke blir implementert. Det er liten mulighet for at en så forkortet balanse blir ak
tert av f.eks. långivere, og dermed kan dette vise seg å være en fiktiv foren
Dessuten må det aller meste av spesifikasjonen i den ordinære oppstillingsp
fremskaffes til næringsoppgaven. Også dette trekker i retning av liten forenkl
gevinst ved et slikt forslag.

Utvalgets forslag til forenklingsregler for små foretak i tilknytning til regnska
soppstillingene er derfor at det ikke skal avkreves kontantstrømoppstilling fra
foretak, jf. drøftelse i "Kontantstrømoppstilling" i avsnitt 7.4., og at små foretak
ikke skal ha plikt til å omarbeide sammenligningstall, jf. drøftelse i "Sammenlig-
ningstall" i avsnitt 7.3..
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8.1 GENERELLE BETRAKTNINGER OM LOVREGULERING AV NO-
TEKRAV

Noteopplysningene er en integrert del av årsregnskapet. Formålet med noteo
ningene er å utfylle postene i resultatregnskapet, balansen og kontantstrømo
lingen. Noteopplysningskravene skal ha som siktemål å gjøre den samlede
skapsinformasjon egnet for analyse. Noteopplysningene skal bidra til å øke 
skapets informasjonsverdi, slik at den samlede regnskapsinformasjon fyller de
litative krav til relevans, pålitelighet og sammenlignbarhet. Det er imidlertid i
meningen at man skal kunne rette opp feil eller mangler i regnskapsføringen
gi noteopplysninger om forholdet.

På samme måte som for annen regnskapsinformasjon må det gjøres avve
mellom nytten av noteinformasjon og kostnadene ved å utarbeide den. Vese
hetsprinsippet setter en grense for hvor detaljerte noteopplysninger som skal

I motsetning til drøftingen av f.eks. vurderingsreglene er drøftingen av note
lysningene ikke avgrenset av en fast ramme. Direktivene definerer omfang og
sifikasjonsnivå av noteopplysningene for de alminnelige regnskapspliktige. 
vene i norsk lovgivning og praksis går i enkelte tilfelle ut over dette. Også det
anses som god internasjonal praksis går ut over direktivenes minstekrav.
omfangsrike og detaljerte obligatoriske noter en skal foreslå for norske foretak
regnskaper, kan vanskelig fastslås på prinsipielt grunnlag.

I "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 om grunnleggende regn
skapsprinsipper er det redegjort for ønskeligheten av en klarere arbeidsdeling
lom noter og årsberetning. I dette og det neste kapittelet vil denne arbeidsde
bli konkretisert. Noen krystallklar grense mellom årsberetning og noter har en
ambisjoner om å trekke, men det kan klargjøres at en del opplysninger utve
hører hjemme det ene eller det annet sted. Opplysninger som har en klar tilkn
til størrelser i regnskapsoppstillingene, skal gis i noter. Dette omfatter all info
sjon som er naturlig kvantifiserbar, herunder ytterligere spesifisering og oppd
av størrelser i resultatregnskap og balanse. Årsberetningen vil på sin side innehold
informasjon om forhold som ikke er regnskapsført, uansett om disse forholde
av en slik karakter at de ventelig ikke får fremtidige regnskapskonsekvenser
om de er del av en antesipert fremtidig utvikling.

Mellom disse klare kategoriene er det en gråsone. Årsberetningen skal også g
utfyllende informasjon om årsregnskapet. Forutsatt at notene inneholder de o
ningene som er nødvendig etter formålet, skal det bare gjenstå et behov for å 
lysninger om årsregnskapet på et overordnet nivå. Krav til noteopplysninger 
går både av bestemmelser i regnskapslovgivningen og uttalelser om god regn
skikk. En rekke uttalelser om god regnskapsskikk inneholder notekrav. De 
sentrale er uttalelsene om nedskrivning av anleggsmidler, regnskapsmessig b
ling av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta, regnskapsmessig behandling av
taksintegrasjon, pensjonskostnader og utsatt skatt.

Børsnoterte selskaper gir i praksis mer omfattende noteopplysninger. Man
de utvidede krav til noteopplysninger som Oslo Børs stiller, er begrunnet med
informasjonsplikt de børsnoterte selskapene er pålagt gjennom børsloven 
Denne bestemmelsen krever offentliggjort alle opplysninger som er «av betyd
for en riktig vurdering av verdipapirene». Opplysningsplikten omfatter både p
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disk og løpende informasjon. De mest sentrale noteopplysningskravene som 
av regnskapssirkulærene fra Oslo Børs, er:
– Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper (herunder opplysninge

inntektsførings- og kostnadsføringsprinsipper, vurderingsprinsipper for e
dels- og gjeldsposter samt prinsipper for utarbeidelse av kontantstrøman
og endringer av slike prinsipper.

– Opplysninger om transaksjoner og forhold mellom selskaper/parter med i
essefellesskap (related party)

– Informasjon om virksomhetsområder (segmentinformasjon)
– Ulike opplysninger om fast eiendom, herunder eiendommens geogra

beliggenhet, type eiendom, utnyttelsesgrad, leiekontrakter, bokført verdi og
konsesjoner.

– Opplysninger om investeringskontrakter og lignende.
– Lånebetingelser og refinansieringsbehov, herunder informasjon om renteb

gelser (fast/flytende), ubenyttede trekkrettigheter, fremtidig refinansiering
hov.

– Spesifikasjon av særlige vilkår i låneavtaler, herunder långivers innflytels
kjøp/salg av eiendeler, opptak av nye lån, styresammensetning, eierstruktu

– Spesifikasjon av minoritetsinteresser.
– Opplysninger vedrørende aksjeklasser, stemmerettsbegrensninger og aks

avtaler.

I hovedtrekk vil det være tilfredsstillende at nåværende praksis i Norge videre
På enkelte områder kan det likevel være ønskelig å utvide kravene til tilpasn
internasjonal praksis, bl.a. i Storbritannia, IASC og USA.

I utgangspunktet har en ikke holdepunkt for å fastsette hvor stor del av de
lede noter som skal lovreguleres, og hvor stor del som skal baseres på utvikl
god regnskapsskikk. Noteopplysningskrav som følger direkte av direktivene
gis i lov. Dessuten bør opplysningskrav i gjeldende lovgivning lovfestes også
ny regnskapslov. Ut over dette har utvalget i beskjeden utstrekning foreslått kr
nye noteopplysninger. Lovparagrafene har en søkt å gi en generell og «tidløs»
ming. Anvendelsen av bestemmelsene hviler på en fortsatt utvikling av god 
skapsskikk. Det er foreslått en overordnet paragraf som angir en alminnelig op
ningsplikt, som er egnet som grunnlag for utvikling av god regnskapsskikk på 
området. For øvrig er det utvalgets selvsagte forutsetning at loven ikke kan 
uttømmende opplisting av notene.

Hverken direktivet eller norsk regnskapslovgivning preges av systematikk
det gjelder notebestemmelsene. Notekrav er gitt dels som avslutning til a
bestemmelser, dels i en uensartet opplisting og dels i bestemmelsene om år
ningen. Utvalget har hatt visse ambisjoner om å ordne notekravene. Ambis
strekker seg imidlertid ikke lenger enn til å gruppere sammenhørende notekr
å klargjøre en viss rekkefølge. Rekkefølgen er basert på en gruppering av no
tre kategorier. De første notene (§§ 7-1 til 7-6) er overgripende noter som g
generelle forhold ved årsregnskapet. Dernest følger spesifikasjoner til poster i 
tatregnskapet og balanse (§§ 7-7 til 7-23). Rekkefølgen av disse svarer grovt 
varekretsløpet, med finansielle poster og egenkapitalen til slutt. En siste grup
tilleggsopplysninger som ikke relateres til spesielle poster i resultatregnska
balanse (§§ 7-24 til 7-32). Betydningen av denne grupperingen må ikke overd
Grupperingen har først og fremst som formål å lette fremstillingen, og er 
uttrykt i lovteksten. Bestemmelsene om noteopplysninger er egnet for differen
ing. I fjerde direktiv er notekravene det eneste området hvor forenklingsmuli
tene for små selskaper er betydelige. Det er også regelteknisk uproblema



NOU 1995:30
Kapittel 8 Ny regnskapslov 282

har
ak går
 lov-

åder
rmulert
klingen
e til-
rma-
tsin-
 en

e aktive

ed en

 mel-
r en

om
g er

kke av
rav til
gende
n mv.,
som er

stem-
utforme tilleggskrav for mindre grupper av regnskapspliktige. I lovutkastet 
utvalget valgt å formulere et unntak for små selskaper som med noen få unnt
så langt som fjerde direktiv tillater. Dette går frem av merknadene til de enkelte
paragrafene.

Utvalget har lagt opp til at kravene til tilleggsopplysninger på enkelte omr
skal være større for store foretak. Særkravene for de store selskapene er fo
dels som separate bestemmelser og dels integrert i andre bestemmelser. Utvi
av slike utvidede krav må følge internasjonale trender. Store foretak vil i mang
felle hente ressurser fra internasjonale kapitalmarkeder, og den finansielle info
sjonen må svare til det profesjonelle investorer og analytikere krever av kvalite
formasjon. Krav til tilleggsinformasjon for store foretak må være resultat av
dynamisk prosess, hvor både børsen og et standardsettende organ kan vær
medaktører.

Det er også foreslått enkelte bestemmelser som er forbeholdt selskaper m
bestemt type virksomhet.

8.2 OVERSIKT OVER NOTEKRAV I DIREKTIVENE OG AKSJELO-
VEN

Selv om utformingen av notekrav ikke har en teoretisk forankring, er likhetene
lom direktivenes krav og kravene i norsk regnskapslovgivning påtagelige. Fo
stor del overlapper bestemmelsene hverandre.

I direktivet er en stor mengde notekrav gitt i artikkel 43 i fjerde direktiv, s
stort sett er gjentatt ved bestemmelsene i artikkel 34 i syvende direktiv. I tilleg
det en myriade av notekrav spredt rundt omkring i andre bestemmelser. En re
disse er bare aktuelle ved et bestemt regelvalg. For å få oversikt over hvilke k
noteopplysninger som samsvarer med de valg som er gjort mht. grunnleg
prinsipper, vurderingsregler, konsernregnskapsbestemmelser, oppstillingspla
er det hensiktsmessig å sile ut alle de bestemmelser om tilleggsopplysninger 
uaktuelle som følge av slike valg. Dette er gjort i tabell 8.2.1 og 8.2.2.

Tabell 8.2.1 Oversikt over notekrav i fjerde direktiv som er overflødige som følge av øvrige be
melser i lovutkastet

Drøftet

Artikkel Innhold i avsnitt

2 nr. 5 Fravik fra TVF 2.3.4

3 Begrunnelse for endring av oppstillingsplan 7.2.4

15 nr. 3b Alternativ beregning av anskaffelseskost og anleggsmidler 7.6.1

15 nr. 4 Alternativ beregning av balanseførte stiftelseskostnader 4.4.1

18, 21 Vesentlige beløp på tidsavgrensede poster 2.3.7

30 Spesifikasjon av skatt <7.6.1

31 nr. 2 Fravik fra grunnleggende prinsipper 2.3.5

33 nr. 1, 2a, 4 Anvendelse av alternative vurderingsregler for anleggsmidler2.3.9

34 nr. 2 Opplysning om balanseførte stiftelseskostnader 4.4.1

35 nr. 1c cc Opplysning om nedskrivning som ikke er spesifisert i resultat-
regnskap

12

35 nr. 1d Skattemessig av- eller nedskrivning av anleggsmidler 4.3.2
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1 Endret ved artikkel 43 i syvende direktiv
2 Endret ved artikkel 44 i syvende direktiv

Henvisningene til de avsnitt hvor de relevante problemstillinger er drøftet
være tilstrekkelig som grunngiving av utelukkelsen. Enkelte forhold skal like
kommenteres særskilt.

Både fjerde og syvende direktiv har krav til tilleggsopplysninger i tilknytn
til «true and fair view». Det skal gis tilleggsopplysning når direktivets bestemme
fravikes for å gi et TFV, jf. artikkel 2 nr. 5 i fjerde direktiv og 16 nr. 5 i syven
direktiv. Fravikene fra direktivenes bestemmelser er i utvalgets forslag gjort 
regulert overstyring, med basis i direktivet, jf. "Nærmere om TFV-begrepet" i
avsnitt 2.3.4.. Det skal ikke være adgang til å fravike lovbestemmelsene for å
TFV. Følgelig er denne noteopplysningen uaktuell.

Derimot er direktivets krav om opplysninger som et eventuelt nødvendig 
plement for å gi et TFV implementert i utvalgets forslag som en «fanebestemm
for noteopplysningene.

Direktivet har flere noteopplysninger knyttet til bruk av skattemessige ver
Adgangen til å bruke skattemessige verdier er avvist under drøftingen av de 
relle vurderingsreglene, jf. "Generelle vurderingsregler" i avsnitt 4.3.. Denne

39 nr. 1c Opplysning om ekstraordinær verdijustering av omløpsmidler 4.3.

39 nr. 1e Skattemessig nedskrivning av omløpsmidler 4.3.1

40 nr. 2 Anvendelse av tilnærmingsmetoder ved tilordning av anskaffel-
seskost

4.3.4

41 nr. 1 Opplysning om balanseført kapitalrabatt mv. 4.4.4

43 nr. 10 Virkning av å bruke skattemessig verdi 8.2

57 f1 Unntak fra årsregnskapsplikt 3.2

58 a og b2 Unntak fra offentliggjøring m.m. 10.5

Tabell 8.2.2 Oversikt over notekrav i syvende direktiv som er overflødige som følge av øvrig
stemmelser i lovutkastet

Drøftet

Artikkel Innhold i avsnitt

5 nr. 2b Opplysning om utelatte noteopplysninger i eierskap 8.2

9 nr. 1 og 2 Tilleggsopplysninger ved konsernregnskapsunntak for underkon-
sern

3.7.3

11 nr. 2 Underkonsern som ikke unntas fra konsernregnskapsplikt 3.7.

14 nr. 3 Konsolideringsutelatelse av forskjellig virksomhet 3.7.4

15 nr. 3 Konsolideringsutelatelse av morselskap 3.7.4

16 nr. 5 Fravik fra TFV 2.3.4

26 nr. 2 Unntak fra regler om eliminering av interne transaksjoner 6.3.1

27 nr. 2 Avvikende balansedag 10.1.2

29 nr. 5 Virkning av å bruke skattemessig verdi 8.2

35 nr. 1b Opplysning om utelatte noteopplysninger 8.2

Tabell 8.2.1 Oversikt over notekrav i fjerde direktiv som er overflødige som følge av øvrige be
melser i lovutkastet
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Enkelte notekrav er knyttet til betingede unntak fra andre notekrav, når de
nevnte er for byrdefulle. F.eks. kan morselskap etter syvende direktiv artikkel
2 bokstav b unnlate å spesifisere sine datterselskap når det kan være til ska
slik opplysning. Dette må i så fall opplyses. En lignende regel er gitt i artikke
nr. 1 bokstav b. I begge tilfelle er unntaket betinget av tillatelse fra forvaltni
eller rettsmyndighet. Slike unntak anses som uaktuelle for norsk lovgivning. N
opplysning om anvendelse av et slikt unntak er dermed også uaktuelt.

De gjenværende notekrav i fjerde og syvende direktiv må anses ufravik
ved norsk implementering. Tabell 8.2.3 viser de resterende notebestemme
fjerde direktiv, med henvisning til sammenfallende bestemmelser i syvende dir
og aksjeloven. Merk at i lovutkastet gjelder notene årsregnskapet, som om
både selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Gjentakelse for konsernreg
av bestemmelser i selskapsregnskapet er derfor unødvendig. Tabell 8.2.4 v
gjenværende notebestemmelser i syvende direktiv, dvs. de som ikke er karakt
som uaktuelle i tabell 8.2.2 eller er sammenfallende med bestemmelser i 
direktiv i tabell 8.2.3.

Gjenværende notebestemmelser og notelignende bestemmelser i aksjelo
vist i tabell 8.2.5.
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Tabell 8.2.3 Oversikt over notekrav i fjerde direktiv som er implementert i lovutkastet, og sam
fallende bestemmelser i syvende direktiv og aksjeloven

"84*"> 

Tabell 8.2.4 Oversikt over gjenværende notekrav i syvende direktiv som er implementert i lovu

Lov-

Artikkel Innhold utkast

7 nr. 2c Opplysning om konsernspiss ved konsernregnskapsunntak for 
underkonsern

§ 7-14

19 nr. 1c Goodwill ved oppkjøp § 7-13

20 nr. 3 Kontinuitetsunntak ved konserndannelse § 7-2 

25 nr. 2 Endring av konsolideringsprinsipp § 7-3 

29 nr. 2b Forskjellig prinsippanvendelse i konsernregnskap og selskaps-
regnskap for morselskap

§ 7-2 

29 nr. 3 Forskjellig prinsippanvendelse i konsernregnskap og selskaps-
regnskap for konsoliderte selskaper

§ 7-2 

36 nr. 2d Egne aksjer § 7-25

Tabell 8.2.5 Oversikt over gjenværende notekrav i aksjeloven som er videreført i lovutkastet

Lov-

Artikkel Innhold utkast

§ 11-8 nr. 1 Spesifikasjon av aksjer § 7-16

§ 11-8 nr. 2 Spesifikasjon av andeler § 7-16

§ 11-8 nr. 6 Leie og leasing § 7-11 § 
7-12

§ 11-8 nr. 8 Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser § 7-10

§ 11-8 nr. 18 «Fallskjermer» § 7-28

§ 11-12 Lønn, godtgjørelse til bedriftsforsamling, representantskap, styre 
og administrerende direktør

§ 7-28

§ 11-12 Godtgjørelse til revisor § 7-28

§ 11-12 Spesifikasjon av aksjonærer § 7-24
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9.1 GENERELLE BETRAKTNINGER OM ÅRSBERETNINGENS INN-
HOLD

I gjeldende regnskapslovgivning benyttes årsoppgjøret som et fellesbegre
resultatregnskap, balanse, årsberetning og eventuelt konsernoppgjør. Noten
del av resultatregnskapet og balansen. I årsberetningen skal det gis opplysnin
forhold som er viktig for å bedømme selskapets stilling og resultatet av virkso
ten, og som ikke fremgår av resultatregnskap eller balanse, samt om andre f
av vesentlig betydning for selskapet selv om de har inntrådt etter regnskap
utgang. Det skal videre, i den utstrekning det er av interesse for å bedømme s
pets stilling, redegjøres for avsetningsforhold og prisutvikling i årets løp og på
tidspunkt beretning avgis. Styret skal dessuten i beretningen fremlegge fors
disponering av resultatet. Det er også krav om en rekke detaljopplysninger.

Direktivene skiller mellom årsregnskap (som omfatter resultatregns
balanse og noter) og årsberetning og anvender ingen felles betegnelse tilsv
det norske «årsoppgjør». Utvalget har i "Nærmere om årsregnskapsbegrepet"i
avsnitt 2.3.3. drøftet sammenhengen mellom årsregnskap og årsberetning. U
har foreslått at det skilles skarpere mellom disse i samsvar med direktivenes
bygging. Dette vil gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, samtidig som ansv
omfanget for både regnskapsavleggere og regnskapskontrollører (herunder 
kets revisor) kan avgrenses. Årsregnskapet og årsberetningen vil ved et slikt sk
i større grad representere selvstendige informasjonskilder.

I "Noteopplysninger" i kapittel 8 er det foreslått en operasjonalisering av de
skillet. Opplysninger som har en klar tilknytning til størrelser i regnskapsoppst
gene, skal gis i noter. Årsberetningen skal gi overordnet informasjon om årsre
skapet ut over den informasjonen som er gitt i notene. I tillegg skal årsberetn
gi informasjon om forhold som ikke ligger til grunn for årsregnskapet, bl.a. sty
vurdering av fremtidsutsiktene og styrets forslag til resultatdisponering. Arbeid
lingen mellom årsberetning og noter gjør det naturlig å legge mange av deta
lysningene som nå er innbakt i lovbestemmelsen om årsberetningen, til no
Unntatt er spesielle opplysningskrav som ikke har en klar regnskapstilknyt
Slike opplysningskrav er i lovutkastet foreslått videreført i årsberetningen, 
utskilt som en egen del av denne. Direktivene stiller som krav at årsberetninge
inneholde en redegjørelse for den forretningsmessige stilling og utvikling. I til
krever direktivene, med et noe lavere presisjonskrav, en angivelse av antatt f
dig utvikling og opplysninger om virksomhet innen forskning og utvikling. Sam
dig som årsregnskapet fremlegges skal det også offentliggjøres forslag om a
delse av overskudd eller behandling av tap. Sistnevnte kan enten fremgå av å
skapet eller fremlegges på annen måte, eventuelt som en del av årsberetning

Bestemmelsen om årsberetningen i ny norsk regnskapslovgivning må d
inneholde opplysninger med vesentlig forskjellig grad av tilknytning til årsregn
pet. Et viktig spørsmål blir da om styret og revisor skal ha samme ansvar for
lysninger i årsberetningen som for opplysninger i årsregnskapet. Deler av års
ningen, f.eks. det som omhandler fremtidsutsikter, er ikke egnet for revisjon. D
heller ikke uten videre rimelig å vurdere styrets ansvar for innholdet i en frem
ling av fremtidsutsikter på lik linje med dets ansvar for regnskapsinformasjon
den annen side må deler av årsberetningen med tilknytning til årsregnskape
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omfattet av de samme prinsipper om opplysningsansvar som selve årsregns
Revisjonsberetningen for årsregnskapet må naturligvis også gjelde denne de
årsberetningen. På denne bakgrunn er det hensiktsmessig å formulere beste
sen om årsberetningens innhold i adskilte deler, slik at ansvarsforholdene kan
uleres forskjellig for de ulike typer av opplysninger.

Direktivene gir muligheter for differensiering når det gjelder årsberetning.
minste selskapene som omfattes av direktivet (artikkel 11-selskapene) kan u
plikt til å avgi årsberetning. Dette foreslås fulgt opp, slik at små foretak i utval
forslag i utgangspunktet holdes utenom denne plikten. Fortsatt drift forutsetni
må imidlertid ved hvert årsregnskapet også vurderes i små foretak. Bestemm
årsberetningen om en eventuell redegjørelse for risikoen for at foretaket ikke l
kan fortsette sin drift, og redegjørelse fra et aksjeselskap som har tapt en tre
av aksjekapitalen, skal også gjelde for små selskaper. Dessuten skal små ak
skaper naturligvis redegjøre for resultatdisponering.

Store foretak vil normalt disponere de ressurser som er nødvendige for å
beide fullstendig og omfattende informasjon. Samtidig vil det være flere og s
interessegrupper som ønsker å benytte den regnskapsinformasjon foretaket
Dette gjelder særlig muligheten til å gi opplysninger som går ut over den info
sjon som det er naturlig å knytte til årsregnskapet. Utvalgets formuleringer i lo
kastet er gjort med tanke på en ytterligere skjerping gjennom utvikling av god 
skapsskikk for de store foretakene. Det vises særlig til omtalen av innholdet i 
gjørelsen for de økonomiske utsikter i "Utvalgets forslag til bestemmelser om år
beretningens innhold" i avsnitt 9.3. nedenfor.

Et foretak kan ha virksomhet i ulike geografiske områder og kan tilby sine v
og tjenester til ulike kundegrupper. Foretakets rammebetingelser, mulighet
risikoforhold kan variere avhengig av geografisk område, produkt- og ku
gruppe. Nærmere informasjon vedrørende virksomheten innen aktuelle geogr
områder, kundegrupper, produktgrupper etc. vil kunne gi regnskapsbrukerne in
i foretakets stilling og antatte fremtidige utvikling utover den informasjon s
fremgår av de sammendratte regnskapene. Begrepet «virksomhetsområde» b
som en felles betegnelse for de grupper som er grunnlaget for en slik oppd
Etter utvalgets forslag skal det i notene gis en spesifikasjon av salgsinntekt
virksomhetsområde, jf. lovutkastet § 7-7 og merknadene til denne. Informasjo
årsberetningen bør i nødvendig utstrekning organiseres på tilsvarende måte. O
lingen i virksomhetsområder i notene bør benyttes i årsberetningen.

For å ivareta alle de hensyn som er nevnt i det ovenstående, vil utvalget f
at årsberetningens innhold inndeles i 5 deler:

Del 1 Redegjørelse for fortsatt drift forutsetningen
Del 2 Redegjørelse for årsregnskapet - som gir supplerende informasjon v

rende det avlagte årsregnskapet.
Del 3 Opplysninger som ikke er knyttet til årsregnskapet - som dekker spe

informasjonsbehov som det ikke er naturlig å hensynta i årsregnskapet eller 
årsberetningen.

Del 4 Redegjørelse for foretakets utsikter - som gir tilleggsinformasjon som
ter regnskapsbrukerne bedre i stand til å vurdere foretakets verdi herunder f
dige utvikling.

Del 5 Resultatdisponering - som gir styrets forslag til anvendelse av overs
og dekning av tap.

Utvalgets forslag inkluderer ikke kommentarer knyttet til foretakets inte
kontroll. Om det skal kreves slike opplysninger i årsberetningen er gjenstan
debatt i flere land, bl.a. England og USA. England har nylig innført krav om at s
i børsnoterte selskaper skal redegjøre for intern kontroll. I USA har det vært
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forslag om tilsvarende krav, men det er foreløpig ikke innført. Både nåværend
givning og den foreslåtte aksjelov legger til grunn at styret har ansvaret for fo
kets formuesforvaltning. Krav om at styret og ledelsen skal gi en positiv utta
om omfanget og kvaliteten av den interne kontrollen ble imidlertid ikke drø
hverken i den utredning som lå forut for forslaget om ny lov om aksjeselskaper
i den etterfølgende proposisjonen. Direktivene har ingen tilsvarende krav.

En viktig årsak til at krav om informasjon vedrørende den interne kontroll i
er utbredt, er de mange praktiske problemer forbundet med å gradere den i
kontrolls kvalitet. En eventuell uttalelse om den interne kontrollen i styrets b
ning vil måtte bygge på subjektive vurderinger som det vil være vanskelige å
holde seg til for foretakets revisor, i den grad uttalelsen også skulle revideres.
ringene så langt fra England synes også å tyde på at styrets uttalelse begren
beskrive omfanget snarere enn å vurdere kvaliteten av kontrolltiltakene.

Utvalget har kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er hensikts
sig å lovregulere krav om opplysningsplikt vedrørende intern kontroll i sty
beretning.

9.2 BESTEMMELSER OM ÅRSBERETNINGEN I DIREKTIVENE, EN-
KELTE EU-LAND OG NORGE

Det er gitt bestemmelser om årsberetningens innhold både i fjerde direktiv ar
46 for selskaper og i syvende direktiv artikkel 36 for «den foretaksgruppe som
går i konsolideringen». Bestemmelsene er i hovedsak sammenfallende. Ordl
artikkel 46 er:

«
1 Årsberetningen skal som et minimum inneholde et pålite

bilde av selskapets forretningsmessige utvikling og av d
stilling.« 

2 Beretningen skal også angi: 
a) Alle viktige hendelser som er inntruffet etter regnskapsår

avslutning. 
b) Selskapets forventede utvikling. 
c) Virksomhet på området forskning og utvikling. 
d) Opplysninger om erverv av egne aksjer fastsatt i direktiv

77/91/EØF artikkel 22, nr. 2.»
I artikkel 36 i syvende direktiv fremgår det at det kan bestemmes at opplysn
om egne aksjer gis i note. Det er den formen utvalget har valgt, jf. lovutkaste
25.

Ved endringsdirektiv av 8. november 1990 er det gitt adgang for medlem
tene til å unnlate å kreve at selskapene nevnt i artikkel 11 (små selskaper) ska
beide årsberetning dersom opplysninger om eventuelt erverv av egne aksje
notene.

I fjerde direktiv artikkel 50 er det gitt krav om informasjon vedrørende anv
delse av overskudd eller behandling av tap som følger:

«Følgende skal offentliggjøres sammen med årsregnskapene og på s
måte:
– Forslag til anvendelse av overskudd eller behandling av tap,
– Anvendelse av overskudd eller behandling av underskudd, når d

postene ikke fremgår av årsregnskapet.»

Den norske oversettelse av direktivenes bestemmelser kan synes noe ubearb
den engelske tekst lyder artikkel 46 nr. 1 som følger: «The annual report 
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include at least a fair review of the development of the company's business a
its position». Formuleringen «et pålitelig bilde» (som tidligere er benyttet 
uttrykket «true and fair view») er ikke en dekkende oversettelse av uttrykket 
review». Et mer passende norsk uttrykk kan være «en forsvarlig redegjør
Artikkel 46 nr. 2 inneholder ordlyden «beretningen skal også angi», mens de
svarende engelske teksten sier at «the report shall also give an indication of
kan neppe være tvil om at den engelske tekst på dette punkt er mindre kreven
den norske oversettelse. I bokstav b i samme artikkel heter det at beretninge
skal angi «selskapets forventede utvikling». På engelsk heter det samme ste
company's likely future development». Bortfallet av «likely» i den norske over
telsen har som konsekvens å forsterke kravet til presisjon i forhold til kravet 
engelske teksten. Sett i sammenheng med artikkelens innledende uttrykk («a
cation of»), må det være styrets «oppfatning», «tro» eller «standpunkt» som
uttrykkes i beretningen. Uttrykket «forventning» kan ikke anvendes her, fordi
har en spesiell sannsynlighetsteoretisk betydning. Sammenfattet er innho
direktivet på dette punktet at beretningen skal gi uttrykk for den antatte fremt
utvikling.

Direktivene inneholder som nevnt minimumskrav til årsberetningen. Eng
og Danmark har ved implementeringen av direktivene utvidet informasjonskrav

Den danske årsregnskabsloven har flg. generelle krav til informasjon:

«Hvis årsregnskapet i vesentlig grad er påvirket av usedvanlige forh
samt hvis det er vesentlig usikkerhet ved oppgjørelsen av årsregnsk
skal det gis opplysning om dette i en særskilt del av beretningen. Op
ningene skal gis hver for seg og om mulig med beløpsangivelse.»

I engelsk lovgivning er det en rekke tilleggskrav med referanse til forskrifter h
informasjonsinnholdet spesifiseres nærmere. Informasjonskravene er fordelt p
deler som følger:

Del 1 Generelle forhold inklusive endringer i eiendelenes verdi, styremed
menes eierinteresser m.m. og bidrag til politiske og veldedige formål.

Del 2 Kjøp av aksjer og rettigheter eller forpliktelser knyttet til disse.
Del 3 Ansettelser, opplæring og forfremmelser av funksjonshemmede ans
Del 4 Helse, sikkerhets- og velferdsspørsmål for selskapets ansatte.
Del 5 Deltagelse av de ansatte i selskapets ledelse.
Både Danmark og England har valgt å kombinere kravene til årsberetnin

innhold for selskaper og konserner. I dansk lovgivning er det trukket et skille 
lom årsregnskap og årsberetning, men det er presisert at «disse deler ud
helhed». De praktiske konsekvenser av denne bestemmelsen synes i hove
være at årsberetning og årsregnskap skal sees under ett og dermed utarbeid
deres og offentliggjøres samtidig. I England er direktivets artikkel 50 om an
delse av overskudd eller behandling av tap inntatt blant krav til årsberetning
Danmark kan forslaget til resultatdisponering innarbeides enten i årsberetn
eller i resultatregnskapet og balansen.

Bestemmelsene om årsberetningen i aksjeloven og regnskapsloven er i sto
sammenfallende. I etterfølgende gjennomgang av lovbestemmelsene, tas ut
punkt i aksjeloven. Bestemmelsene i regnskapsloven kommenteres kun 
utstrekning disse bestemmelsene avviker.

Etter aksjeloven § 11-1 skal årsoppgjøret bestå av bl.a. en årsberetning. T
rende bestemmelser i regnskapsloven § 21 A gjelder ansvarlige selskap, kom
dittselskap og statsforetak som de siste tre regnskapsår i gjennomsnitt har ha
enn 50 ansatte.
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Krav til innholdet av årsberetningen er i hovedsak gitt i aksjeloven § 11-12
svarende regnskapsloven § 21 A. Det er et generelt krav om opplysninger v
rende:

«(...) forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling og resul
av virksomheten, og som ikke fremgår av resultatregnskap og balanse
andre forhold av vesentlig betydning for selskapet selv om de er inntrå
ter regnskapsårets utgang. I årsberetningen skal det videre, i den utstre
det er interesse for å bedømme selskapets stilling, redegjøres for avset
forhold og prisutvikling i årets løp og på det tidspunkt beretning avgis.

Kravet om opplysninger i årsberetningen om «forhold som er viktige fo
bedømme selskapets stilling og resultatet av virksomheten og som ikke fremg
resultatregnskap og balanse», er beslektet med det generelle kravet i fjerde d
artikkel 2 nr. 4 om at det må gis tilleggsopplysninger dersom anvendelsen av 
tivets bestemmelser forøvrig ikke er tilstrekkelig for å gi et pålitelig bilde av sel
pets aktiva og passiva, økonomiske stilling og resultat. I tillegg krever direktiv
det skal redegjøres for foretakets stilling og utvikling.

I tillegg kreves det etter § 11-12 følgende:
– Antall personer som er ansatt ved regnskapsårets slutt.
– Samlede utgifter til lønn og annen godtgjørelse til hhv. bedriftsforsaml

representantskap, styre og administrerende direktør. Tantieme til styre og 
nistrerende direktør skal angis særskilt.

– Godtgjørelse til selskapets revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på 
gjørelse for revisjon og rådgivning.

– Antall aksjeeiere i selskapet.
– Navn og eierandel for aksjeeiere som eier mer enn 20 pst. av aksjene.
– Antall aksjer eiet av medlemmer av styre, bedriftsforsamling og represen

skap, samt av revisor og administrerende direktør. Hver av de aksjeeiere s
nevnt, skal medregnes aksjer som eies av ektefelle eller mindreårige barn
hvor vedkommende har slik innflytelse som nevnt i § 1-2 (konsernforhold)

– Forslag til resultatdisponering og egenkapitaloverføringer med angivels
beløp.

– Dersom 2/3 av aksjekapitalen er tapt skal det redegjøres for dette. Samtid
styret vurdere og uttale seg om det er grunn til å treffe tiltak for å sikre se
pets drift. I forslaget til ny aksjelov (Ot.prp. nr. 36 (1993-94)) ble det fores
en endring av denne bestemmelse slik at kravet utløses når 1/3 av aksjeka
er tapt.

– Dersom selskapet har flere enn 10 sysselsatte, skal det redegjøres om a
miljø, og gis en oversikt over tiltak som er iverksatt på dette området.

– Det skal redegjøres for om virksomheten forurenser det ytre miljø, og even
hvilke tiltak som er satt i gang eller planlegges iverksatt for å motvirke forur
ninger.

Regnskapslovens bestemmelser er for det meste sammenfallende med aksje
bestemmelser. Kravet om minimum 10 ansatte for å kreve redegjørelse om ar
miljø er naturlig nok unntatt i regnskapslovens bestemmelse, jf. de generelle 
sene for antall ansatte som gjelder for plikt til å utarbeide årsberetning etter 
skapsloven.

Det følger av aksjeloven § 11-13 at det i morselskapets årsberetning sk
opplysning om konsernet tilsvarende som for selskapet. Videre er det i syvend
et krav om opplysninger om hvilke prinsipper som er anvendt ved behandlin
interngevinster. Slike opplysninger kan gis enten i årsberetningen eller i noten
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Som det fremgår, er det både generelle og spesifiserte krav til årsberetni
innhold. Etter som årsberetningen og årsregnskapet er blitt betraktet som dele
felles oppgjør, har det i praksis vært et skjønnsspørsmål hvorvidt opplysninge
inntas i beretningen eller gis i notene. I praksis har således opplysninger om lø
godtgjørelser, opplysninger om aksjer og aksjeeiere, administrerende direktø
tillitsvalgtes eierinteresser og prinsipper for korrigering av interngevinster blitt 
tatt i notene. Det foreligger i begrenset utstrekning retningslinjer for hvorledes
givningens generelle krav skal følges, og årsberetningens innhold har derfor v
betydelig.

Det kan sluttes av det foranstående at kravene til årsberetningens inn
direktivene og i nåværende norsk lovgivning i hovedsak er sammenfallende:
– Direktivets generelle krav om en forsvarlig redegjørelse av selskapets a

fremtidige utvikling og stilling tilsvarer nåværende norske lovkrav om oppl
ninger om «forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling og r
tatet av virksomheten». De generelle kravene antas å dekke både den his
utvikling og den fremtidige utvikling.

– Spesielle krav i den norske lovgivningen om opplysninger vedrørende «a
forhold av vesentlig betydning for selskapet, selv om de er inntrådt etter r
skapsårets utgang» dekkes delvis av direktivets generelle krav og delv
direktivets spesielle krav om «alle viktige hendelser som er inntruffet e
regnskapsårets avslutning».

– Norsk lovgivnings krav om at årsberetningen skal inneholde «forslag
anvendelse av overskudd eller dekning av tap» sammenfaller med krav
fjerde direktivs artikkel 50 om at «anvendelse av overskudd eller behandlin
tap» skal offentliggjøres sammen med årsregnskapet.

9.3 UTVALGETS FORSLAG TIL BESTEMMELSER OM ÅRSBERET-
NINGENS INNHOLD

Del 1 - Redegjørelse for fortsatt drift forutsetningen (§ 8-3)

Det er et grunnleggende prinsipp at årsregnskapet skal utarbeides under fo
ning om fortsatt drift, så lenge det ikke er mest sannsynlig at virksomheten v
avviklet, jf. lovutkastet § 4-9. Fortsatt drift forutsetningen er drøftet i "Fortsatt drift
forutsetningen" i avsnitt 2.4.7.. Dersom det kan herske tvil om berettigelsen av 
satt drift forutsetningen, må styret redegjøre nærmere for dette i årsberetn
Styret har en spesiell aktsomhetsplikt for å påse at foretaket ikke kommer i en
asjon hvor det drives for kreditorenes regning. Dette ansvaret må ivaretas
annet ved redegjørelsen om eventuell usikkerhet om fortsatt drift i styrets bere

Etter nåværende lovgivning (aksjeloven § 11-12) plikter styret - dersom ba
sen viser at 2/3 av aksjekapitalen i et aksjeselskap er tapt - å gjøre oppmerks
dette og uttale om det er grunnlag for å treffe tiltak for å sikre fortsatt drift. I for
get til ny aksjelov er kravet innstrammet og plikten inntrer allerede når 1/3 av a
kapitalen er tapt. Utvalget antar at denne lovbestemmelsen skal representere 
kret minstekrav, og at styrets informasjonsplikt ikke alene er knyttet til et slikt
terium. Aktsomhetsplikten må også sees i sammenheng med den foreslåtte
hvor det kreves at egenkapitalen til enhver tid skal være forsvarlig ut fra risi
ved og omfanget av den virksomhet som selskapet driver. Av stor betydning e
den foreslåtte § 3-6, hvor styret har en handle plikt dersom selskapets (reelle)
kapital er lavere enn halve aksjekapitalen. Dersom det er rimelig grunnlag fo
om egenkapitalens størrelse, bør det etter utvalgets oppfatning opplyses om
årsberetningen.



NOU 1995:30
Kapittel 9 Ny regnskapslov 292

ede-

 byr-
satt
de en

psbru-
stilling
stem-
slo

inger
ed det
ng av

eppe
 infor-

rstå de
n bør
e med
 vur-

kjedd

kling
en og
ringer
rog-

 grad
styret
e til å

 hen-
dligere

splikt

hold,

valget
 til de

lyses
il de
t, bør
 regn-
Dersom det er mest sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det r
gjøres for utarbeidelsen av et avviklingsregnskap.

Del 1 er ment å gjelde alle regnskapspliktige. Bestemmelsen er imidlertid
defull bare i den utstrekning det er tvil om grunnlaget for fortsatt drift. Når fort
drift forutsetningen er utvilsom, skal beretningen på dette punkt bare innehol
positiv bekreftelse fra styret på at denne forutsetningen er lagt til grunn.

Del 2 - Redegjørelse for årsregnskapet (§ 8-4)

I denne del av årsberetningen skal styret gi opplysninger som setter regnska
kerne bedre i stand til å bedømme resultatet av foretakets virksomhet og dets 
på balansedagen. Dette svarer til innholdet i hovedregelen i gjeldende lovbe
melse og direktivets krav i artikkel 46 nr. 1 om en forsvarlig redegjørelse. I O
Børs' regnskapssirkulære for 1991 ble det gitt uttrykk for følgende:

«Selskapet har videre en generell plikt til å opplyse om vesentlige endr
i den enkelte post i resultatregnskapet og balansen sammenlignet m
foregående regnskapsår - i den grad dette er av betydning for vurderi
foretakets resultat og stilling».

På bakgrunn av den praksis som er blitt fulgt i Norge og internasjonalt, er det n
særlig kontroversielt å foreslå at det avlagte årsregnskapet bør suppleres med
masjon i årsberetningen. Formålet er å hjelpe regnskapsbrukere til bedre å fo
underliggende forhold som har påvirket det avlagte regnskapet. Informasjone
begrenses til en redegjørelse for utviklingen i de rapporterte regnskapstallen
vekt på å forklare viktige regnskapsposter og usikkerhet knyttet til de foretatte
deringer. Informasjonen vil primært være rettet mot å forklare hva som har s
snarere enn å gi uttrykk for fremtidig utvikling.

Kommentarene bør også inkludere en vurdering av foretakets resultatutvi
og finansielle stilling med referanse til det avgitte resultatregnskapet, balans
kontantstrømoppstillingen. Det bør vektlegges å redegjøre for betydelige end
i tallstørrelsene sammenlignet med tidligere år og eventuelt også i forhold til p
noser og budsjetter som foretaket direkte eller indirekte har offentliggjort.

Dersom det i løpet av regnskapsåret er inntruffet hendelser som i vesentlig
har påvirket det regnskapsførte resultatet og foretakets finansielle stilling, bør 
omtale dette i årsberetningen. Slike hendelser vil svekke årsregnskapets evn
være et utgangspunkt for å forutsi den fremtidige utvikling. Eksempler på slike
delser kan være større engangsinntekter eller engangskostnader, bortfall av ti
inntektsstrømmer og kjøp/salg av selskaper og/eller aktiviteter.

Danmark har i § 56 i årsregnskabsloven en bestemmelse om opplysning
for slike uvanlige forhold. Bestemmelsen lyder som følger:

«Hvis årsregnskabet i væsentlig grad er påvirket af usædvanlige for
(...) skal der gives oplysning herom i en særskilt del af beretningen».

Utvalget foreslår at en tilsvarende bestemmelse tas inn i den norske loven. Ut
har også foreslått at det i notene skal opplyses om slike hendelser i tilknytning
regnskapsposter som er direkte berørt.

Det kan være stor usikkerhet knyttet til periodiseringen, som det bør opp
om i noteopplysningene og i årsberetningen. Vesentlig usikkerhet knyttet t
enkelte regnskapsstørrelsene skal opplyses i noter. Når forholdene tilsier de
det gis en overordnet vurdering av den totale usikkerhet vedrørende foretakets
skapsførte resultat og finansielle stilling i årsberetningen.
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Danmark valgte ved implementering av direktivet å ta inn et tilleggskrav 
krever opplysninger om usikre forhold. Bestemmelsen om årsberetningen om
også følgende krav:

«Hvis der er væsentlige usikkerhet i opgørelsen af årsregnskabet, sk
gives oplysning herom i en særskilt del av beretningen».

Utvalget vil foreslå at det tas inn en tilsvarende bestemmelse i den norske lov
Direktivet har i artikkel 46 nr. 2 et krav om at beretningen skal angi alle vik

hendelser som er inntruffet ved dette regnskapsårets avslutning. Nåværende
lovgivning har tilsvarende krav om opplysninger vedrørende «andre forhol
vesentlig betydning for selskapet selv om de er inntruffet etter regnskaps
utgang». Den norske bestemmelsen går mao. ut over direktivets krav.

Vesentlige hendelser etter regnskapsårets avslutning omfatter både hen
som gir ny informasjon om forhold som var inntruffet på balansedagen og nye
hold som har inntruffet etter balansedagen, men før årsregnskapet avlegges
hendelser bør behandles i samsvar med norsk regnskapsstandard nr. 3 om be
utfall og hendelser etter balansedagen. Ny informasjon om forhold som har in
fet på balansedagen, vedrører regnskapsperioden og skal innarbeides i result
skap og balanse etter vanlige vurderingsprinsipper. Hendelser som derimot ha
menheng med forhold oppstått etter balansedagen, vedrører en senere regns
riode og skal periodiseres i fremtidige regnskaper. I den grad de er av ves
betydning, skal de imidlertid omtales i årsberetningen.

Utvalget foreslår at det inntas en bestemmelse om opplysningsplikt for he
ser etter regnskapsårets avslutning.

Del 2 av årsberetningen skal ikke gjelde for små foretak.

Del 3 - Opplysninger som ikke er knyttet til årsregnskapet (§ 8-5)

Nåværende lovgivning inneholder en rekke spesielle opplysningskrav, jf. "Bestem-
melser om årsberetningen i direktivene, enkelte EU-land og Norge" i avsnitt 9.2.
ovenfor. Utvalget legger opp til at informasjon som naturlig kan knyttes til re
skapsposter, skal gis i notene. Dette innebærer at lovkravene om lønn og 
godtgjørelse til administrerende direktør, godtgjørelse til selskapets revisor, op
ning om antall aksjer i selskapet, opplysning om navn og kapitalandel for aksje
som eier mer enn 20 pst. av aksjene, antall aksjer eiet av medlemmer av 
bedriftsforsamling og representantskap, revisor og administrerende direktør
informasjon vedrørende behandling av interngevinster i konsernforhold, bør i
deres i notene. Direktivets krav om opplysninger vedrørende virksomhet på o
det forskning og utvikling og opplysninger om erverv av egne aksjer, bør også
notene. Det vises til merknadene til de enkelte noteparagrafene i kapittel 12.

Nåværende bestemmelse om årsberetningen inneholder enkelte spesiel
lysningskrav som verken er dekket av forslaget til noteopplysninger eller fors
til redegjørelsen for årsregnskapet i del 2 av årsberetningen. Dette gjelder krav
redegjørelse for arbeidsmiljø og tiltak for dette og kravet om opplysninger om
urensninger av det ytre miljø og tiltak for å motvirke disse.

Mange vil anse at slike opplysningskrav tjener en hensikt som er utenfor
regnskapets formål. Det er dermed ikke sagt at årsberetningen som medium e
net for å gi slike opplysninger. Utvalget ser det som sin oppgave å skape en st
for de opplysningene som gis i årsregnskap og årsberetning, men ser det ikk
sin oppgave å vurdere behovet for disse eller andre opplysninger som er per
forhold til årsregnskapet. Det foreslås å videreføre gjeldende bestemmelser
som det ut fra aktuelle hendelser og politiske vurderinger blir behov for ytterli
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informasjon av slik karakter, bør bestemmelsene om disse plasseres i denne
av årsberetningen.

Små foretak foreslås unntatt plikt til redegjørelse etter bestemmelsen i d
paragrafen. Dermed er det heller ikke behov for nåværende grense på syssels
å gi opplysninger om arbeidsmiljø.

Del 4 - Redegjørelse for økonomiske forhold (§ 8-6)

Direktivet krever at årsberetningen også skal gi uttrykk for foretakets antatte f
tidige utvikling. Krav til årsberetningens innhold går således utover tradisjo
regnskapsinformasjon. Regnskapsbrukere - i første rekke eiere og kreditore
ønske tilgang til informasjon som kan benyttes til å treffe bedre beslutninger
om investeringer og utlån. Slike beslutninger baseres på forventninger om stø
og tidspunkt av fremtidige kontantstrømmer og usikkerhet knyttet til disse.

Professor Frøystein Gjesdal har i en artikkel i Praktisk Økonomi nr. 4 1
omtalt hvordan man kan bruke regnskapsdata som grunnlag for vurdering av
somhetens lønnsomhet. Innledningsvis sies det i artikkelen følgende:

«Formålet med regnskapsmessig resultatmåling påstås ofte å være 
(bedrifts)økonomisk korrekt bilde av virksomhetens lønnsomhet. Å kreve
at regnskapet skal uttrykke bedriftsøkonomisk lønnsomhet kan syn
være litt for ambisiøst. En mer rimelig formulering av formålet vil være
regnskapet skal gi uttrykk for økonomisk resultat innenfor de begrensni
God Regnskapsskikk setter. Den viktigste begrensning med regnska
at det er orientert mot historiske transaksjoner, mens regnskapsbruker
være mer opptatt av de fremtidige kontantstrømmer. En annen svakh
være at immaterielle eiendeler - som for mange foretaks vedkommend
være av avgjørende betydning for fremtidige inntjeningsmuligheter - 
malt ikke vil vises i foretakenes regnskapsbalanser. Hvis regnskapet og
begrenset til å vise virkningene av gjennomførte transaksjoner får man
ler ikke urealiserte verdiendringer hensyntatt i de rapporterte resultat
den bokførte egenkapitalen. Disse viktige begrensningene fører til at r
skapets utsagnskraft svekkes og at det blir behov for tilleggsinformasj

De omtalte svakheter og begrensninger knyttet til det tradisjonelle historisk 
baserte regnskap svekker dets betydning som kilde for å anslå foretakets ø
miske verdi. Svakhetene nødvendiggjør tilleggsinformasjon som gir regnskap
kerne et bedre beslutningsgrunnlag. I «Statement of Financial Accounting Con
- No. 1» i FASB's «Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises
1978 kommer dette behovet til uttrykk i avsnitt 54 på følgende måte:

«Financial Reporting should include explanations and interpretation
help users understand financial information provided. For example, the
fulness of financial information as an aid to investors, creditors and ot
in forming expectations about the business enterprise, may be enhanc
management's explanation of the information. Management knows m
about the enterprise and its affairs than investors, creditors, or other «o
ders» and can often increase the usefulness of financial information by 
tifying certain transactions, other events and circumstances that affec
enterprise and explaining the financial impact on it. In addition, divid
continuous operations into accounting periods is a convention and 
have arbitrary effects. Management can aid investors, creditors and o
in using financial information by identifying arbitrary results caused by
parating periods, explaining why the effects is arbitrary, and describin
effect on reported information. Moreover, financial reporting often pro
des information that depends on, or is affected by, management's esti
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and judgement. Investors, creditors and others are aided in evaluating
mates and judgmental information by explanation of underlying assu
tions and methods used, including disclosure of significant uncertain
about principal underlying assumptions or estimates. Financial repo
may, of course, provide information in addition to that specified by finan
al accounting standards, regulatory rules or custom.»

Ett av formålene med årsberetningen er å avhjelpe det historisk kost-baserte
skapets begrensninger gjennom tilleggsopplysninger. Slike tilleggsopplysn
setter regnskapsbrukerne bedre i stand til å foreta en vurdering av foretakets ø
miske verdi. Etter økonomisk teori er foretakets verdi en funksjon av forven
kontantstrømmer og usikkerhet ved disse. Ved estimering av kontantstrømm
det nødvendig å hensynta både eksterne og interne forhold, som for eksempe
rell økonomisk utvikling, markedsforhold, konkurranseevne o.l. sammen 
vesentlige usikkerheter som kan ha konsekvenser for foretakets verdi.

Direktivets krav er å betrakte som minstekrav og har dessuten så generell
ming at de er lite operasjonelle. Nåværende norske lovgivning inneholder ogs
generelle krav, og i norsk praksis har innholdet av årsberetningene variert bety
Det foreligger således ikke noen klare kriterier som kan benyttes til å regulere
holdet og omfanget av den tilleggsinformasjon som foretaket skal avgi. Utva
forslag til innhold og omfang av denne del av årsberetningen må derfor basere
på en skjønnsmessig oppfatning av hvilke informasjonselementer som bør d
og dels de krav og den praksis som har utviklet seg internasjonalt.

I USA har det vært omfattende debatt om innholdet av supplerende info
sjon. For børsnoterte selskaper er slik informasjon samlet i Management's D
sion and Analysis (MD&A), som er en del av den dokumentasjon som SEC k
innlevert og offentliggjort. Kravene til MD&A ble først etablert i 1968 og er sen
endret i 1980. De krav som kom i 1980, endret fokuseringen fra å være en op
mering av regnskapsdata til å dekke regnskapene mer som en helhet. Kr
omfatter en vurdering av:
– Likviditet
– Finansielle ressurser
– Resultatet av virksomhetens drift
– De fremtidige konsekvenser av kjente trender, etterspørselsforhold, forpl

ser, hendelser og usikkerheter som vil kunne påvirke driften.

Av disse kravene har spesielt det siste punktet vært gjenstand for betydelig
merksomhet og oppfølging fra SEC. I 1989 utga SEC en ny Financial Repo
Release (nr. 36). Kravene ble utdypet, men ikke endret. Utdypningen dekket
og fremst hvorledes ledelsen skulle kommentere fremtidsinformasjon og tre
Trender som det er sannsynlig vil påvirke foretaket, bør kommenteres. De
ledelsen ikke er i stand til å gjøre en vurdering av sannsynlighet, bør konsekve
analyseres gitt ulike forutsetninger.

I Danmark har de statsautoriserte revisorers «Regnskabsteknisk Udvalg»
beidet et utkast til en regnskapsveiledning vedrørende årsberetningens innho
spesiell interesse er veiledningens forslag til opplysninger vedrørende den fo
tede økonomiske utvikling (avsnitt 41 t.o.m. 46). Forslagene til innhold inklud
følgende:

«Ledelsen skal i årsberetningen redegøre for forventningerne til virksom
dens fremtidige økonomiske udvikling.
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Norge
For det kommende år skal der gives begrundede oplysninger om
ventningerne til niveau for omsætning, resultat og egenkapital. Oplys
gerne skal gives beløbsmæssigt eller i verbal form.

Det anbefales, at der tillige oplyses om forventningerne til investe
ger.

Det bør tillige oplyses om forventningerne til de nærmest komme
år, f.eks. 3 eller 5 år, med henblikk på at angive den forventede langsi
økonomiske udvikling. Da der er større usikkerhed om sådanne forven
ger, bør oplysninger herom alene gives på et overordnet niveau. Afvige
forventede langsiktige udviklingsretning væsentlig fra den hidtidige, s
der redegøres for årsagen hertil.

Ledelsens forventninger kan suppleres med hovedtal fra selska
prognoser.

Der skal oplyses om eventuelle særlige forudsætninger for ledel
forventninger, herunder f.eks. væsentlige transaktioner eller begivenh
som har betydning for den fremtidige økonomiske udvikling. Er der sæ
følsomme eller usikre faktorer, som er afgørende for forventningerne,
der redegøres herfor.»

Det danske utkastet går relativt langt i å konkretisere forventningene over de
mest etterfølgende år.

Oslo Børs har som tidligere nevnt, tatt opp problemstillinger knyttet til års
retningen i regnskapssirkulæret for 1991. I sirkulæret blir det bl.a. uttalt:

«Følgende forhold bør styret omtale:
– Utvikling i driftsresultat, investeringene, likviditet og soliditet.
– Endringer i vesentlige økonomiske faktorer, herunder priser på inns

faktorer og ferdigvarer.
– Vesentlige endringer i produktivitet.
– Vesentlige hendelser som for eksempel produksjonsstans, end

rammebetingelser, ulykker.
– Usikkerhet knyttet til trender og hendelser.

Oslo Børs' drøftelse er begrenset til en overordnet vurdering og er derfor
direkte sammenlignbar med kravene til MB&A i USA eller til utkastet til regnsk
sveiledning i Danmark. På overordnet nivå synes imidlertid kravene i stor gr
være sammenfallende. Oslo Børs går ikke like langt som den danske veiledn
i å kreve konkret informasjon for de nærmest følgende år.

Utvalget har vurdert om det i denne del av årsberetningen burde gis fremt
formasjon i form av budsjetter og prognoser. SEC som opprinnelig tok avstan
slik informasjon, endret i 1976 sitt syn og har senere verken oppmuntret eller 
det opplysninger om fremtidig inntjening. Amerikanske foretak er imidlertid fre
deles meget forsiktige med å gi konkret fremtidsinformasjon.

Foretakets ledelse og styre burde ha bedre muligheter for å kunne gi og vu
fremtidsinformasjon enn eksterne analytikere og andre regnskapsbrukere
informasjon burde derfor være det beste utgangspunkt for å vurdere fore
verdi. På den annen side vil enhver fremtidsinformasjon være beheftet med us
het og vil kunne forlede brukerne til å treffe beslutninger på sviktende grunnl
hvilken grad regnskapsbrukere som har truffet beslutninger i tillit til slik inform
sjon og som lider økonomisk tap av den grunn, vil kunne holde foretakets le
og styre ansvarlig, er et komplisert spørsmål utvalget ikke finner grunn til å u
seg om, jf. likevel Hagstrøm: Regnskapsmessig estimering og privatrettslig bu
het og ansvar (Lov og Rett 1995 s. 375 flg.). Det kan nevnes at spesielt i ang
siske land er søksmål mot foretaks ledelse, styre og revisjon utbredt. Også i 
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har det vært en utvikling i den retning. Mange foretak vil dessuten anse omfat
fremtidsinformasjon som konkurransesensitiv og vil foretrekke at slik informa
ikke skal offentliggjøres.

Utvalget har forståelse for de innvendinger som er reist mot å kreve opply
ger om budsjetter og prognoser i årsberetningen. Praksis i utlandet, f.eks. U
England, er fremdeles meget restriktiv. Siden store norske foretak i stigende
også henvender seg til internasjonale kapitalmarkeder, ville særnorske krav o
informasjon kunne gi uoversiktlige konsekvenser. Utvalget vil derfor ikke fore
at krav om fremtidsinformasjon i form av budsjetter og prognoser blir lovfeste

Som utvalget tidligere har tilkjennegitt, foreligger det ikke operasjonelle kr
rier for omfang og innhold i denne informasjon som bør inngå i årsberetnin
Utvalget har foretatt en samlet vurdering av EF-direktivets krav, nåværende 
lovgivning og kjent internasjonal praksis. Utvalget vil imidlertid understreke at 
vene til innholdet i denne del av årsberetningen bør utvikles over tid i samsva
utviklingen av norske og internasjonale standarder. Lovkravene bør derfor
være så konkrete at de hindrer en naturlig utvikling.

Utvalget foreslår at styret i denne del av årsberetningen bør gi en kvalitativ
dering av foretakets inntjening, finansielle stilling og antatte fremtidige utvikli
Omfanget av den informasjon som bør gis, vil variere med foretakets stør
kompleksitet og eierforhold. Som et minimum bør styret gi uttrykk for hvorlede
vurderer foretakets inntjening, den finansielle stillingen og forventningene til
etterfølgende årets resultatutvikling.

I store foretak bør styrets redegjørelse utvides til også å omfatte:
– Beskrivelse av virksomheten som kan gi interessegruppene en bedre fors

av virksomheten og aktivitetene, organisatoriske forhold og eierforhold 
spesiell vekt på forhold som har endret seg.

– En kvalitativ drøftelse av inntjening og den finansielle stilling. I en slik dr
telse er det naturlig å hensynta sammenlignbare tall fra tidligere regnska
rioder, styrets måltall, urealiserte verdiendringer, ekstraordinære forhol
eventuelle endringer i ikke-bokførte, immaterielle eiendeler.

– Beskrivelse av foretatte investeringer og antatte fremtidige investeringsbe
I tilknytning til denne beskrivelse bør styret også redegjøre for tiltak som
medført kostnadsføring av økonomiske ressurser i regnskapsperioden, me
først kan forvente å gi økonomiske fordeler på lengre sikt.

– Vurdering av foretakets finansielle ressurser og eventuelt behov for frem
kapitaltilførsel til å dekke kjente og forventede formål.

– Beskrivelse av vesentlige hendelser som måtte ha påvirket driften i det a
tede regnskapsåret slik at disse kan hensyntas når regnskapet benytte
grunnlag for estimering av fremtidig inntjening.

– Redegjørelse for utviklingen i foretakets rammebetingelser med spesiell ve
de forhold som i vesentlig grad har påvirket - eller forventes å påvirke - fo
kets inntjeningsevne.

– Dersom det foreligger usikkerhet knyttet til foretakets innsatsfaktorer, m
kedsforhold og makroøkonomiske forutsetninger, bør det foretas analys
mulige utfall for å konkretisere konsekvensene av usikkerhetene. Makroøk
miske forutsetninger i denne sammenheng kan eksempelvis omfatte konju
rer, valutakurser og internasjonale varepriser. I den grad det foreligger k
trender som påvirker foretakets innsatsfaktorer og markedsforhold, bør 
kommenteres nærmere. Det bør skilles mellom kjente trender som det kan
synliggjøres vil påvirke foretakets fremtidige utvikling og trender som de
vanskelig å sannsynliggjøre eller som ennå ikke ha inntruffet. Dårlig fund
vurderinger av fremtidige, ikke sannsynliggjorte hendelser kan være mer 
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– Opplysninger om miljøforhold og eventuelle problemstillinger av miljømes

karakter. Omfanget av opplysningskravene følger de generelle informas
krav knyttet til viktige hendelser og mulige usikkerheter.

Små foretak skal være unntatt pliktene etter bestemmelsen i denne paragrafe

Del 5 - Resultatdisponering (§ 8-7)

Fjerde direktiv krever i artikkel 50 at forslag til anvendelse av overskudd
behandling av tap skal offentliggjøres sammen med årsregnskapet. Direktiv
ikke stilling til om offentliggjørelsen skal innarbeides i årsregnskapet, i årsbere
gen eller eventuelt begge steder. Både England og Danmark har valgt å ink
forslag til anvendelse av overskudd og behandling av tap i årsberetningen. H
regelen i Danmark er også at den foreslåtte fordeling av overskudd eller dekn
tap skal innarbeides i årsregnskapet. Nåværende norsk lovgivning og praksis 
til grunn at forslag til anvendelse av overskudd og behandling av tap skal i
både i årsregnskapet og i årsberetningen. Utvalget ser ingen grunn til at denne
sis skal endres og vil derfor foreslå at styrets forslag til disponering av resu
også fremgår av årsberetningen. Bestemmelsen vil gjelde også små foretak.
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Avgivelse av årsregnskap og årsberetning

10.1 REGNSKAPSÅRET

10.1.1 Allment om regnskapsåret

Selskapets regnskapsplikt består så lenge selskapets består. Flere forhold g
imidlertid nødvendig at denne regnskapsplikten er basert på en beskrivelse a
skapets økonomiske virksomhet oppdelt i perioder. Det kan her reises to spø
For det første er det et spørsmål hvor lang de enkelte regnskapsperiodene ska
For det andre er det spørsmål hva som skal være skjæringspunktet mello
enkelte periodene.

Fjerde direktiv regulerer verken regnskapsperiodens lengde eller skjæring
punktet mellom de enkelte regnskapsår. Etter gjeldende rett er hovedrege
regnskapsåret er 12 måneder, jf. aksjeloven § 11-3 første ledd første punkt
regnskapsloven § 15 første ledd første punktum. Ved blant annet selskapets s
og ved omlegging av regnskapsåret kan regnskapsåret være lengre eller k
likevel ikke i noe tilfelle lengre enn 18 måneder. Når det gjelder skjæringspu
mellom de enkelte regnskapsår, er dette som hovedregel 31. desember. Aksje
per har imidlertid adgang til å bestemme et annet skjæringspunkt i sine vedt
jf. aksjeloven § 11-3 første ledd tredje punktum. For andre regnskapspliktige g
regelen bare «så vidt dette er mulig», jf. regnskapsloven § 15 første ledd 
punktum. Forbeholdet fanger blant annet opp sesongbetonte virksomheter
sesongavslutningen gjør det hensiktsmessig å benytte et annet regnskaps
kalenderåret.

Etter annet ledd i begge de nevnte paragrafer skal selskaper som tilhører s
konsern, ha samme regnskapsår om ikke Kongen ved enkeltvedtak tillate
annet.

Etter ligningsloven § 5.3 skal regnskapsåret følge kalenderåret med mindr
kesskattekontoret (eventuelt Oslo ligningskontor) etter søknad tillater et avvik
regnskapsår. Praksis mht. å gi slike tillatelser er restriktiv.

Bestemmelsen i aksjeloven er basert på det felles nordiske lovutrednings
det som lå til grunn for aksjelovforslagene i de nordiske land. Danmark har 
nye regnskapslovgivningen valgt å beholde den opprinnelige formuleringen, 
sett fra at selskaper som tilhører samme konsern, kan unnlate å ha samme reg
sår dersom særlige forhold tilsier dette.

Det er ikke gitt at et regnskapsår skal løpe over 12 måneder. Når det like
blitt slik i de fleste land, skyldes dette blant annet at årsregnskapet som regel 
tes som et grunnlag for fastsettelse av det skattepliktige resultatet og at skatte
følger kalenderåret. Et fullt år representerer også en naturlig syklus som gir ro
klimatisk betingede sesongsvingninger. Et regnskapsår som strekker seg o
måneder, vil derfor som regel gi et representativt og fullstendig uttrykk for se
pets virksomhet i en avgrenset tidsperiode. En standardisert lengde på regnsk
bidrar til bedre sammenlignbarhet. Utvalget ser derfor ikke noen grunn til å e
regelen i gjeldende rett om at regnskapsåret skal være 12 måneder.

Enkelte selskaper driver virksomhet med få transaksjoner i en 12 mån
periode. Dette kan eksempelvis gjelde entreprenører, skipsverksteder, enkelt
somheter innen primærnæringen o.l. Hensynet til sammenlignbarhet mellom
skaper uansett bransje tilsier imidlertid at slike selskaper også må tilpasse se
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dardiserte krav. Av den grunn gjelder spesielle regler for inntektsføring for en
slike virksomheter (løpende inntektsføring av tilvirkningskontrakter).

Praktiske hensyn tilsier at den regnskapspliktige i enkelte tilfeller må ku
benytte et kortere regnskapsår. I samsvar med gjeldende rett må dette vær
ved selskapets stiftelse og oppløsning, og når selskapet fusjoneres med et an
skap (i tilfelle man ønsker å avgi et sluttregnskap for det overdragende selskap
er ikke like opplagt at det også skal være tillatt å operere med et lengre regns
enn 12 måneder. De praktiske behov er i og for seg løst dersom man har en re
at regnskapsåret kan være kortere enn 12 måneder. Utvalget velger likevel å
reføre gjeldende rett også på dette punktet, og går derfor inn for at det ved st
og omlegging av regnskapsåret skal være tillatt å ha et lengre regnskapsår 
måneder. Som etter gjeldende rett bør det settes et maksimum. Man er ikke
med at regelen om at regnskapsåret ikke i noe tilfelle kan være over 18 måned
skapt problemer for selskapene. Gjeldende rett bør derfor videreføres også h

Når det gjelder skjæringspunktet mellom de enkelte regnskapsår, er det 
spørsmålet om lovgiver overhodet bør regulere dette spørsmålet, eller om de
skapspliktige selv bør avgjøre hvilket skjæringspunkt som er mest hensiktsm
og gir de mest opplysende regnskaper ut fra den virksomheten regnskapsp
driver. Det som i alle fall må være en sak for lovgiver, er å fastsette en fravi
bestemmelse om hvilket skjæringstidspunkt som gjelder, dvs. en bestemmels
gjelder med mindre den regnskapspliktige selv har bestemt noe annet. Som
gjeldende rett vil da kalenderåret, dvs. 31. desember, være hovedregelen. Sp
let er om man skal gå lengre, dvs. pålegge alle regnskapspliktige å følge kale
året. Dette innebærer i så fall at det ikke vil være adgang til å fastsette avvik
regnskapsår i vedtektene. Det er flere hensyn som taler for en slik løsning.

Hensynet til sammenlignbarhet tilsier at alle regnskapspliktige følger sam
regnskapsår.

Fra kontrollsynspunkt kan det være en fordel at samtlige skattytere foretar 
skapsavslutning på samme tidspunkt. Dette forenkler arbeidet med avstemm
og det blir enklere å innhente informasjon fra eksterne kilder.

Enkelte informasjonshensyn kan på den annen side tilsi en adgang til avvik
regnskapsår. Dersom virksomheten er sterkt sesongbetont, kan et annet avslu
tidspunkt enn årsslutt gir mer informative årsregnskaper. I enkelte selskap
resultatet fra perioder med særlig høyt aktivitetsnivå være av uforholdsm
betydning for selskapets samlede resultat. Dersom en slik sesongaktivitet påg
fullt ved kalenderårets slutt, vil de skjønnsmessige vurderinger ofte bli kompli
og regnskapsresultatet lite representativt. Regnskapsavslutning på et tidspunk
hvor selskapets beholdninger, fordringer etc. er særdeles lave, vil kunne red
usikkerheten ved skjønnsmessige vurderinger.

Dersom det er lavt aktivitetsnivå i perioder i løpet av kalenderåret, kan det 
uten være kostnadseffektivt å henlegge administrative oppgaver, eksempelvis
skapsavslutningsarbeid, til slike perioder.

Utvalget har kommet til at regnskapsåret som hovedregel skal følge kale
året, men at det fortsatt skal være adgang for departementet å bestemme e
regnskapsår i forskrift eller enkeltvedtak.

10.1.2 Nærmere om balansedagen for konsernregnskapet
Etter syvende direktiv artikkel 27 nr. 1 skal konsernregnskapet settes opp på s
dag som morselskapets årsregnskap. I henhold til artikkel 27 nr. 2 kan medlem
tene tillate eller kreve at det konsernregnskapet settes opp på en annen dag 
hensyn til balansedagen for de fleste eller de mest betydningsfulle selskapen
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inngår i konsolideringen. Etter artikkel 27 nr. 3 skal konsolidering skje på grun
av et delårsregnskap som er satt opp på balansedagen for konsernet dersom
selskapets selskapsregnskap avsluttes mer enn tre måneder før denne balans
Bestemmelsen om adgang til å anvende en annen balansedag i konsernreg
enn i morselskapets selskapsregnskap er ikke implementert hverken i Danmar
Storbritannia.

Etter aksjeloven § 11-13 første ledd skal konsernoppgjøret knyttes til bala
dagen for morselskapet. Etter aksjeloven § 11-3 annet ledd, skal selskap som
rer samme konsern, ha samme regnskapsår om ikke Finansdepartemen
enkeltvedtak tillater noe annet.

IAS 27 krever at det for regnskaper som er avsluttet på en annen dag enn
selskapets balansedag, skal foretas korreksjoner for vesentlige transaksjone
andre begivenheter som finner sted i den mellomliggende perioden. Det tillate
at denne perioden er lengre enn 3 måneder. Dersom perioden er lenger enn 3
der må det utarbeides delårsregnskap for datterselskapet pr. morselskapets b
dag.

Direktivet og IAS har således noe lempeligere regler på dette området enn
lovgivning. Det er tilstrekkelig at morselskapet og konsernets balansedag er
menfallende. Øvrige konsernselskaper kan benytte en annen balansedag for 
skapsregnskap.

Anvendelse av felles tidspunkt for regnskapsavleggelse er hensiktsmessig
sikre at elimineringene av interne transaksjoner og mellomværende blir fullste
Det bør derfor i størst mulig grad tas sikte på å anvende felles balansedag f
konsernselskap.

Nåværende ubetingede bestemmelse om at alle konsernselskaper s
samme regnskapsår, kan imidlertid være vanskelig å oppfylle ved konsolideri
utenlandske datterselskaper. I praksis forekommer det at utenlandske datter
per blir konsolidert på grunnlag av et delårsregnskap. Det er etter utvalgets sy
siktsmessig å ha en slik adgang.

Utvalget mener at det i ethvert fall med avvikende balansedager skal utarb
delårsregnskap. Det er neppe vesentlig mer ressurskrevende å utarbeide et
regnskap enn å korrigere for eventuelle vesentlige transaksjoner og hendels
finner sted mellom datterselskapets og morselskapets balansedager.

Utarbeidelse av delårsregnskap som grunnlag for konsernregnskapet 
spørsmål om krav til revisjon av delårsregnskapet. Utvalget har ikke vurdert d
problemstillingen nærmere og legger til grunn at Revisjonslovutvalget må vur
dette i forbindelse med gjennomgang av revisjonslovgivningen.

Adgangen etter artikkel 27 nr. 2 til å tillate eller kreve at konsernregnskape
ha en annen balansedag enn morselskapets balansedag, har liten praktisk be
Om nødvendig vil morselskapet kunne søke om avvikende regnskapsår, jf. "Allment
om regnskapsåret" i avsnitt 10.1.1..

Utvalget foreslår at bestemmelsene i artikkel 27 implementeres med følg
bestemmelse: Konsernselskaper skal ha samme balansedag. Utenlandsk da
skap kan likevel ha annen balansedag enn morselskap. I så fall skal konsernre
pet bygge på et delårsregnskap som avgis på morselskapets balansedag.

10.2 AVGIVELSESFRIST
Det er ikke noen bestemmelse om frist for avgivelse av årsregnskap og årsr
hverken i fjerde eller syvende direktiv. I direktiv 79/279/EØF om samordning
vilkårene for opptak til offisiell notering på en fondsbørs er det heller ikke angi
konkret frist. I dette direktivets Oversikt C (Plikter som påhviler selskaper 
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skal snarest mulig stille sitt siste årsregnskap til rådighet for offentligheten».

Aksjeloven § 9-5 første ledd krever at det innen seks måneder etter utløp
regnskapsåret avholdes ordinær generalforsamling hvor årsoppgjøret og rev
beretningen skal legges frem. Fristen for avleggelse av årsoppgjøret er såled
måneder etter regnskapsårets utløp.

Børsforskriften stiller strengere krav til når styret skal behandle årsoppgj
Iht. børsforskriften § 6-2 skal selskapets styre behandle forslag til årsoppgjør 
tre måneder etter utløpet av regnskapsåret. I børsforskriften § 6-3 kreves det
rets forslag til årsoppgjør skal offentliggjøres straks det er vedtatt, samt at en
årsoppgjør og årsberetning skal offentliggjøres snarest mulig.

Med henvisning til det som er sagt i "Reelle hensyn ved en lovfestet årsreg
skapsplikt" i avsnitt 3.2. om det særlige behov for informasjon som knytter se
foretak som henvender seg til kapitalmarkedene, er utvalget av den oppfatn
det bør være en kortere avgivelsesfrist for disse foretakene. Den bestemmel
allerede er inntatt i børsforskriften angir en slik kortere avgivelsesfrist for de
gruppen av foretak. Utvalget ser således ikke behov for å regulere dette i l
Utvalgets konklusjon er derfor at den fristen som idag er gitt i aksjeloven § 9-5
ste ledd opprettholdes ved at det i loven inntas en avgivelsesfrist for årsregnsk
årsberetning på seks måneder etter utløpet av regnskapsåret.

10.3 DELÅRSRAPPORTERING
Hverken fjerde eller syvende direktiv inneholder bestemmelser vedrørende d
rapportering. Bestemmelsene om plikten til å utarbeide og offentliggjøre delår
port, samt bestemmelser om delårsrapportens innhold, er gitt i direktiv 82/121
som omhandler regelmessig informasjon som skal offentliggjøres av selskape
aksjer er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs.

I Danmark og Storbritannia er bestemmelser om delårsrapportering ikke in
i regnskapslovgivningen men i børsforskriftene (Danmark: Københavns Fond
«Oplysningsforpligtelser»; Storbritannia: London Stock Exchange Listing Rule
Sverige og Finland er delårsrapportering regulert i hhv. lag om børs- och clea
verksamhet og värdepappersmarknadslagen.

I Norge ble det ved endring i aksjeloven i 1976 innført en plikt for store sel
per, slik disse er definert i aksjeloven § 11-1 annet ledd, til å utarbeide minst e
årsrapport i løpet av regnskapsåret, jfr. aksjeloven § 11-15. Selskaper med b
terte verdipapirer har iht. børsforskriften plikt til å utarbeide minst en delårsrap
i løpet av regnskapsåret, hvilket også omfatter alle foretak med børsnoterte o
sjoner. Børsforskriften inneholder også bestemmelser knyttet til innholdet i de
rapporten og frist for offentliggjøring.

Det er først og fremst av hensyn til aktørene i kapitalmarkedene det er b
for å opprettholde en plikt til å utarbeide og offentliggjøre delårsrapporter
bestemmelse som kun regulerer plikten til å utarbeide delårsrapport og ikke
holder bestemmelser om plikt til å holde den offentlig tilgjengelig, er etter utval
oppfatning ikke meningsfylt. Iht. dagens lovgivning foreligger det ingen plikt t
offentliggjøre delårsrapporten, f.eks. ved innsending til Regnskapsregisteret
årsrapporten skal imidlertid holdes tilgjengelig for de ansatte og sendes alle 
eiere som ber om det, jfr. aksjeloven § 11-15 annet ledd.

Utvalget har ut fra en samlet vurdering ikke funnet grunn til å utvide grup
av foretak som skal ha plikt til å offentliggjøre delårsrapporter ut over de som
en slik plikt idag, dvs. foretak med børsnoterte verdipapirer. Utvalget foreslår d
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at plikten til å utarbeide og offentliggjøre delårsrapport ikke videreføres i regns
sloven, men kun reguleres i børsforskriften.

Rapporteringshyppighet for børsnoterte foretak

Som en følge av utvalgets konklusjon om ikke å regulere plikten til å utarbeide
årsrapport i regnskapsloven, er det heller ikke nødvendig å regulere hvor of
skal utarbeides delårsrapporter i løpet av et regnskapsår. Utvalget vil imid
knytte noen kommentarer til den tolkning av direktiv 82/121/EØF som ble gjort
fastsettelsen av ny børsforskrift av 17. januar 1994.

Det fremgår av børsforskriften § 6-1 at foretak med børsnoterte aksjer skal
beide delårsrapport for årets første seks måneder (halvårsrapport) eller for hv
de tre første kvartaler. Tilsvarende gjelder for foretak med børsnoterte obligas
jfr. børsforskriften § 10-5. Denne bestemmelsen ble innført ved børsforskrifte
17. januar 1994 og representerte en endring ved at tertialrapportering ikke
benyttes uten at det også avlegges en halvårsrapport. Denne endringen var b
net i forståelsen av direktiv 82/121/EØF. Implementeringen av dette direktive
nordiske land har vist seg å bli forskjellig, og det kan således reises spørsm
den omtalte endringen av børsforskriften var en nødvendig følge av direktiv 82
EØF.

Sverige har lovfestet en plikt til å avlegge halvårsrapport. Bestemmelsen
ger på en uttrykkelig uttalt forutsetning om at direktiv 82/121/EØF ikke tillater 
tialrapportering. Finland kom ved sin lovendring i 1993 til den motsatte løsning
tertialrapportering ved at kravet om delårsrapport gjelder for « ... antigen de se
sta eller for de fyra och åtta första månaderna». Regelen er basert på det syn
at direktivet åpner for dette, ved at regelen overskrider direktivets minimums
I Danmark kreves det i utgangspunktet halvårsrapport, men det vil kunne disp
res fra kravet om å utarbeide halvårsrapport. I Storbritannia krever London S
Exchange at det utarbeides halvårsrapporter selv om foretaket har valgt å rapp
tertialvis. Det aksepteres imidlertid at rapporten for de første åtte måneder inn
der halvårstallene.

Tertialrapportering er mye benyttet i Norge. Av de ca. 140 foretakene 
hadde aksjer notert på Oslo Børs ved utgangen av 1994, benyttet 39 tertialrap
ring, hvorav flere av de største foretakene. Oslo Børs har etter endringen av
forskriften i 1994 tillatt tertialrapportering gjennom å dispensere fra kravet om h
årsrapportering iht. børsforskriften § 6-6. Det bør imidlertid komme en perma
avklaring på dette punktet.

I innledningen til direktiv 82/121/EØF heter det:

«Selskapene bør også minst en gang i løpet av regnskapsåret stille e
somhetsberetning tilrådighet for investorene. Dette direktiv kan derfor
grense seg til å samordne innholdet i og spredningen av en enkelt ber
som dekker de første seks måneder av regnskapsåret.»

Dette tyder på at en ønsket å innføre en minimumsregel. Det kan hevdes at e
dardisert halvårsrapportering ville bedre muligheten for å sammenligne forskje
foretak. Men i så fall burde regnskapsperiodens lengde og skjæringstidspu
mellom de enkelte regnskapsår ha vært regulert i fjerde direktiv. Samlet sett
utvalget at direktiv 82/121/EØF ikke er til hinder for at norske foretak benytter
tialrapportering.
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10.4 SPRÅK OG MYNT I ÅRSREGNSKAPET
Regnskapsloven § 4 annet ledd har flg. bestemmelse om språk og mynt i år
skapet:

«Regnskapet skal føres i norsk mynt og på norsk språk, med mindre Ko
ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet, jfr. § 7.»

§ 7 har en beslektet hovedregel om at regnskapsføringen skal skje i Norge.
Bestemmelsen om norsk språk kom inn ved en lovendring i 1984. Myndigh

til å gjøre unntak fra bestemmelsen er delegert til Kredittilsynet. Det er ikke pra
å tillate årsoppgjøret ført på annet enn norsk språk. I 1991 foreslo Kredittils
overfor Finansdepartementet en endring dispensasjonspraksis, slik at selska
konserner som har annet språk enn norsk, får dispensasjon for å føre regnsk
dansk, svensk eller engelsk. Departementet har ikke behandlet forslaget. Ut
slutter seg til Kredittilsynets forslag. Lovteksten er foreslått uendret på dette p
men utvalget synes det er rimelig at det blir etablert en mer romslig dispensa
praksis.

Bestemmelsen om regnskapsvaluta (reporting currency) er mer kompl
Spørsmålet er om et selskap skal ha adgang til å føre årsregnskapet i en anne
enn norske kroner. Et nokså utbredt syn er at et selskap bør ha adgang til før
skapet i sin funksjonelle valuta (functional currency). Med funksjonell valuta me
den valuta som den økonomiske virksomheten er knyttet til.

Gjennom endringsdirektiv av 8. november l990 er det gjort et tillegg til artik
50 i fjerde direktiv som følger:

«Årsregnskap kan offentliggjøres i den valuta de er satt opp i og i ECU,
regnet etter omregningskursen som gjelder på balansedagen. Omre
skursen skal angis i notene til årsregnskapet.»

Tilsvarende bestemmelse er gitt i ny artikkel 38 bokstav a i syvende direktiv
konsernregnskap.

I den danske implementering av direktivet er bestemmelsen innført gjenno
forskrift hvoretter beløp i årsregnskapet og årsberetningen oppgis i danske k
og eventuelt i ECU eller annen utenlandsk valuta. I det svenske forslaget til im
mentering er det referert til svenske kroner og annen valuta. ECU er ikke nevn
sielt, men det fremgår av kommentarene at bestemmelsen må forstås på s
måte som den danske bestemmelsen.

Etter utvalgets syn gjelder artikkel 50 ikke valg av regnskapsvaluta, men
av myntenhet for offentliggjøringen. I direktivet gis det mao. adgang til å benyt
årsregnskap hvor alle beløpene i oppstillingen er omregnet til ECU, for offen
gjøringsformål. Regulering av dette forholdet synes overflødig. Derimot er det 
vendig, som i Danmark og Sverige, å lovregulere valg av regnskapsvaluta.

Skattekontrollhensyn tilsier at norske selskaper har norske kroner som 
skapsvaluta. Et norsk selskap vil normalt være gjenstand for norsk beskatning
ligvis vil det skattepliktige resultat være basert på det regnskapsmessige resu
Det regnskapsmessige resultatet påvirkes av regnskapsmessige vurderings
herunder også reglene for omregning av regnskapsposter i utenlandsk valuta
betyr at det for skatteformål alltid må foreligge et årsregnskap utarbeidet med
ske kroner som regnskapsvaluta.

I en del tilfelle er den funksjonelle valutaen i en virksomhet så åpenba
annen enn norske kroner. I slike tilfelle kan et årsregnskap i norske kroner vær
visende. En del norske selskaper har en vesentlig andel av sine inntekter og u
i utenlandsk valuta. Dette gjelder bl.a. virksomheter knyttet til skipsfart og olj
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vinning. Enkelte kommandittselskaper har sogar sin ansvarskapital denomi
utenlandsk valuta. Utvalget mener at det bør være en viss åpning for at norsk
skaper med annen funksjonell valuta kan ha en annen regnskapsvaluta enn
kroner.

Utvalget vil foreslå at de gjeldende norske bestemmelser videreføres. Hov
gelen bør være at årsregnskapet skal utarbeides i norske kroner, men det bø
adgang til å anvende annen regnskapsvaluta etter enkeltvedtak eller ved fors

10.5 OFFENTLIGHET FOR ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN

10.5.1 Bakgrunn for gjeldende rett

I "Reelle hensyn ved en lovfestet årsregnskapsplikt" i avsnitt 3.2. har utvalget pek
på at det bør være et samsvar mellom plikt til å utarbeide årsregnskap og p
gjøre dette offentlig tilgjengelig.

I utviklingen av regnskapslovgivningen i Norge har kravet om offentlighet b
gradvis skjerpet. Plikt til offentliggjøring ble av Regnskapslovkomiteen hoved
lig vurdert i forhold til aksjeselskaper. Komiteen vurderte et forslag fra Aksje
komiteen av 1947 om pliktig offentliggjøring av årsregnskapet for aksjeselsk
med minst 500 000 kroner i aksjekapital. Innvendingene mot forslaget er gjen
Regnskapslovkomiteens innstilling. Det heter at offentliggjøring vil skade sel
penes konkurransesituasjon, motvirke ønsket om fullstendighet i årsoppgjør
innsyn i forhold som er av privat karakter mv. Komiteen konkluderte med at b
vet for offentliggjøring ikke var så stort at en ville foreslå en plikt til dette.

Aksjelovsinnstillingen fra lagmann H. F. Marthinussen foreslo at årsoppgj
og revisjonsberetningen skulle sendes handelsregisteret og der være tilgjen
for enhver. Som begrunnelse ble det særlig pekt på tilsvarende regler i andre
Det heter på s. 106 i innstillingen:

«Det har i så måte veiet tungt at det i seg selv synes å være liten grun
man i Norge i spørsmålet om offentlige regnskaper skal innta et standp
som klart avviker fra det som er den alminnelig gjeldende regel i andre
som det er naturlig å sammenligne med. Men det kan også påpekes fle
sitive trekk ved en ordning som gjør regnskaper offentlig tilgjengelig. 
det første vil disse regnskaper kunne gi sikrere grunnlag for kredittopp
ninger enn det man har i dag. (...) Dessuten vil offentlig tilgjengelige re
skaper kunne gi bedriftsøkonomer og statistikere et meget verd
materiale for forskjellige typer analyser. Man kan blant annet få muligh
for kontroll med og for påvirkning av praksis med sikte på å heve re
skapsstandarden.»

I Ot.prp. nr. 19 (1974-75) slutter Justisdepartementet seg til innstillingen. Det
siseres at bestemmelsen skal gjelde såvel store som små selskaper, og det 
en dispensasjonsadgang. For øvrig har departementet i utformingen av para
om offentlighet lagt særlig vekt på hvilke ressurser en offentlighets- eller inn
dingsregel legger beslag på.

Med Ot.prp. nr. 46 (1975-76) gjøres bestemmelsen om å sende inn årsopp
til handelsregisteret gjeldende også for andre regnskapspliktige. Handelsde
mentet skrev om dette:

«Departementet mener at begrunnelsen for forslaget om regnskapso
lighet for aksjeselskaper har gyldighet også for næringsvirksomhet som
ves i andre former. Departementet foreslår derfor tatt inn i regnskapslo
§ 16 en bestemmelse tilsvarende aksjelovutkastets § 11-14.
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På regnskapslovens område er det innlysende at ikke alle regns
pliktige bør bringes inn under ordningen. Det tas bare sikte på å la den
de virksomheter som er av samme størrelse som de aksjeselskaper so
hvert pålegges innsendingsplikt.»

Ikrafttredelse av bestemmelsen i aksjeloven § 11-14 og regnskapsloven § 
utsatt på grunn av kapasitetsproblemer i de lokale handelsregistrene. Ved Ot.p
63 (1978-79) ble det tatt stilling til etablering av et sentralt regnskapsregister.
ningen med innsending til regnskapsregisteret trådte i kraft fra 1. januar 1981

Et aksjeselskap skal etter gjeldende bestemmelser i aksjeloven § 11-14 
ledd hvert år sende inn et eksemplar av årsoppgjøret og revisjonsberetning
Regnskapsregisteret i Brønnøysund senest en måned etter at årsoppgjøret er
Det er generalforsamlingen som fastsetter årsoppgjøret, og ordinær generalfo
ling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Regn
året følger i de fleste tilfeller kalenderåret, jfr. aksjeloven § 11-3 og ligningslov
5-3.

Årsoppgjøret mv. skal holdes tilgjengelig for de ansatte på selskapets kon
Aksjeloven § 11-14 annet ledd bestemmer at dersom årsoppgjør og revi

beretning ikke er sendt inn til Regnskapsregisteret innen 1. august i året etter
skapsåret, skal styreformannen i selskapet betale forsinkelsesgebyr etter næ
regler som Kongen fastsetter. Forsinkelsesgebyret bygger på det til enhver ti
satte rettsgebyret (for tiden kroner 475) og øker med forsinkelsen. Det løper fra
pet av innsendingsfristen og inntil et eksemplar av årsoppgjøret og revisjons
ningen blir sendt inn, eller inntil Regnskapsregisteret sender varsel til skifter
etter reglene i aksjeloven § 11-14 tredje ledd. Dersom styreformannen ikke b
påløpt forsinkelsesgebyr innen 3 uker etter påkrav, svarer de øvrige styreme
mer solidarisk for gebyret. Betaler ikke styrets medlemmer innen denne fristen
rer også selskapet for gebyret.

Regnskapsregisteret kan ettergi forsinkelsesgebyr dersom det blir gjort 
synlig at styreformannen, styret eller styrets medlemmer og selskapet har væ
hindret fra å overholde innsendingsplikten i tide, og hindringen ikke er fremkalt
settlig eller uaktsomt av de ansvarlige.

Aksjeloven § 11-14 tredje ledd bestemmer videre at dersom et eksemp
årsoppgjøret og revisjonsberetningen ikke er innsendt senest seks månede
fristen etter aksjeloven § 11-14 annet ledd, skal det kunngjøres bl.a. i Norsk lys
blad at selskapet kan bli tvangsavviklet etter konkurslovens regler dersom år
gjør og revisjonsberetning ikke er sendt inn til Regnskapsregisteret innen en
som er fastsatt i kunngjøringen. Er et eksemplar av årsoppgjøret og revisjons
ningen ikke kommet inn innen utløpet av fristen, eller Regnskapsregisteret ikk
godkjenne det innsendte materiale som årsoppgjør og revisjonsberetning
Regnskapsregisteret varsle skifteretten om dette.

For andre regnskapspliktige gjelder at dersom virksomheten er revisjonspl
skal etter regnskapsloven § 16 fjerde ledd ett eksemplar av årsoppgjøret og
sjonsberetningen sendes til Regnskapsregisteret senest en måned etter at års
ret er underskrevet. Innholdet av de innsendte dokumenter skal holdes tilgjen
i Regnskapsregisteret i minst 10 år. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med in
det av de innsendte dokumenter. Nærmere regler om dokumentenes tilgjeng
og betaling av gebyr kan fastsettes av Kongen.

Bestemmelsen i regnskapsloven § 16 fjerde ledd var i flere år ikke satt i k
Ved forskrift av 7. desember 1984 fastsatte Handelsdepartementet at innsen
plikten for årsregnskapet og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret bare 
gjelde for regnskapspliktige som driver utvinning eller rørledningstranspor
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petroleum etter tillatelse gitt med hjemmel i lov. For andre enn denne begre
gruppen regnskapspliktige gjelder ingen innsendingsplikt for andre regnskap
tige enn aksjeselskap. Dette gjelder uansett antall ansatte eller andre størrel
på den regnskapspliktige virksomheten.

10.5.2 Offentlighetsreglene for årsregnskap i direktivene
Fjerde direktiv del 10 (artiklene 47-50) har regler om offentliggjøring av selsk
regnskapet. Bestemmelsene i fjerde direktiv viser til og bygger på bestemmel
første selskapsrettsdirektiv. Reglene gjelder årsregnskapet, årsberetningen o
sjonsberetningen. Bestemmelser om offentliggjøring av konsernregnskapet fi
syvende direktiv artikkel 38. Reglene om offentliggjøring av konsernregnskap
all hovedsak sammenfallende med de regler som gjelder for offentliggjøring a
skapsregnskapet.

Etter artikkel 58, som ble revidert med syvende direktivs artikkel 44, kan
gjøres unntak fra reglene om offentliggjøring for resultatregnskapet for morse
i konsern som offentliggjør et konsernregnskap. Utvalget kjenner ikke bakgru
for denne spesielle regelen, men anser den som uaktuell for Norge.

Det følger av første direktiv artikkel 3 at det enkelte land må opprette et reg
og at selskapene får plikt til å sende bl.a. årsregnskapet inn til dette registe
enkelte skal kunne henvende seg til registeret og få tilsendt årsregnskap for
gitte selskap. Videre er det regler om kunngjøring «(...) i det nasjonale lysing
som medlemsstaten bestemmer, (...) ved fullstendig eller delvis gjengivelse
som en henvisning til at dokumentet (...) er innført i registeret.»

Nasjonal lovgivning kan imidlertid tillate at årsberetningen ikke offentliggjø
som fastsatt ovenfor. I så fall skal den stilles til rådighet for offentligheten på
skapets forretningskontor. Et eksemplar av hele årsberetningen eller deler a
skal utleveres gratis på forespørsel.

Det er etter direktivet visse unntak og begrensninger i offentliggjøringplik
for mindre selskaper. Dette er omtalt i "Geografisk virkeområde" i avsnitt 3.8. om
differensiering.

Det skal i nasjonal lovgivning fastsettes passende sanksjoner for brud
reglene om offentlighet for årsregnskapet.

10.5.3 Utvalgets vurderinger og forslag
Etter utvalgets syn er det i de fleste tilfeller ikke meningsfylt å pålegge plikt 
utarbeide årsregnskap uten at det er knyttet en eller annen offentlighetsplikt t
regnskapet. Alle regnskapspliktige bør derfor ha plikt til å holde årsregnskape
tilgjengelig for den som ber om det. Det bør være adgang til å kreve dekket ko
dene med å gjøre årsregnskapet tilgjengelig fra de som krever tilgang. For å 
usaklige kostnadsdekningskrav bør departementet ha adgang til å fastsette e
este grense for slik krav.

Plikten til å sende årsregnskap, revisjonsberetning og årsberetning inn til R
skapsregisteret bør videreføres for aksjeselskaper. Det er ikke hensiktsme
utvide innsendingsplikten til alle andre regnskapspliktige. Den kan imidlertid 
fordel utvides til å gjelde for store foretak. Om definisjonen av store foretak v
til "Differensiering" i avsnitt 3.6.. I forhold til direktivets bestemmelser må det ut
des til også å omfatte de selskaper som etter direktivet er likestilt med aksjes
per forsåvidt angår plikten til å utarbeide årsregnskap. Det er foretatt enkelte s
lige og tekniske endringer i gjeldende § 11-14. Det vises til spesialmerknad
lovkapittel 9.
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Utvalget forutsetter at innsending til Regnskapsregisteret, for de selskaper
gjelder, ivaretar kravene til kunngjøring i første direktiv. Jf. i denne forbinde
uttalelsene i Ot. prp. nr. 73 (1991-92), Næringsdepartementets EØS-propos
side 13.

De sanksjoner mot brudd på innsendingsplikten til Regnskapsregisteret so
innført i 1991, har vist seg som effektive virkemidler for å få innsendingsplik
overholdt. Regelverket antas å være forenlig med direktivets krav om at det sk
fastsettes passende sanksjoner for brudd på reglene om offentlighet for årsre
pet».

Brudd på offentlighetsreglene vil ellers rammes av utvalgets forslag til gen
straffebestemmelse for brudd på regnskapslovens bestemmelser.

10.6 ANSVARSFORHOLD

Ansvar for årsregnskapet og årsberetningen

Det er i "Regnskapsplikt" i kapittel 3 konkludert med at ulike foretaksformer bør 
regnskapsplikt. Siden disse foretakene er juridiske personer, er det nødvendi
en drøftelse av hvilke organer innad i det enkelte foretak som bør være ansvar
at foretaket overholder sin regnskapsplikt.

Etter gjeldende rett er ansvarsreglene noe forskjellige; dels er det av bety
hvilken foretaksform det er snakk om og dels er det av betydning hvilken d
regnskapsplikten som skal oppfylles. I aksjeselskaper ligger ansvaret i stor
både administrerende direktør og styret. Når det gjelder bokføringen ligger im
tid hovedansvaret på administrerende direktør, jf aksjeloven § 8-7 fjerde ledd.
til å utarbeide årsregnskap (og årsberetning) er hovedsaklig en styresak, men
et formkrav at både administrerende direktør og styre undertegner årsregns
Plikten til å sende inn regnskapet til Regnskapsregisteret etter aksjeloven § 
må også anses som styrets ansvar. Sanksjonsreglene retter seg imidlertid 
rekke mot styreformannen.

Ansvarsregler for andre foretaksformer enn aksjeselskaper er regulert i 
skapsloven § 16 andre ledd. Bestemmelsen gjelder bare for årsregnskapsplik

«Årsoppgjøret skal underskrives av styret og daglig leder. Dersom virks
heten ikke ledes av styre, skal årsoppgjøret underskrives av eierne og
kerne i virksomheten og i tilfelle den daglige leder. Bestemmelsen i a
punktum gjelder ikke stille deltaker og kommandittist.»

Etter utvalgets syn bør hovedregelen fortsatt være at dersom det aktuelle fore
et styre, så er det naturlig at dette styret har hovedansvaret for utarbeidelsen a
årsregnskapet og årsberetningen. Siden selskapets administrasjon vil væ
vesentlig bidragsyter til både årsregnskapet og årsberetningen, er det også n
at administrerende direktør undertegner sammen med styret. Utvalget har v
om loven bør åpne for at styret skal ha adgang til å gi fullmakt til en eller fler
dets medlemmer til å undertegne på styrets vegne sammen med administr
direktør. En slik ordning finnes i England. Praktiske hensyn kan tale for en slik
ning, men utvalget legger større vekt på at kravet til at samtlige styremedlemm
underskrive, sikrer at hvert enkelt styremedlem tar en selvstendig ansvar for
skapets og beretningens innhold. Av samme grunner bør også kravet om a
grad administrerende direktør eller styremedlemmene har innvendinger mot in
det, bør disse gjøre påtegning om forbehold og gi en nærmere redegjørelse fo
i årsberetningen. Når det gjelder plikten til å sende inn årsregnskapet og års
ningen til Regnskapsregisteret, bør dette som etter gjeldende rett være 
ansvar.
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Drøftelsen overfor hviler på den forutsetning at foretaket har et styre. I de f
av de foretaksformene utvalget foreslår å gjøre regnskapspliktige, er styret e
gatorisk organ. Dette gjelder blant annet aksjeselskaper, statsforetak, finansi
sjoner og andre foretak nevnt i kredittilsynsloven § 1, boligbyggelag, borettsla
stiftelser. I både kommandittselskaper og ansvarlige selskaper er det imidler
frivillig sak om man vil ha styre. Det samme gjelder selvsagt de foretakene som
er lovregulert, blant annet samvirkelag og foreninger.

For de foretak hvor styret ikke er et obligatorisk organ, foreslår utvalget at
ningen i gjeldende rett videreføres, jf regnskapsloven § 16 andre ledd and
tredje punktum. Dette innebærer at plikten til å underskrive ligger på «eierne o
takerne av virksomheten og i tilfelle daglig leder», men at plikten presiseres til
å gjelde «stille deltaker og kommandittist».

Straff

Aksjeloven § 17-1 første ledd setter straff for den «som forsettlig eller uakts
vesentlig tilsidesetter bestemmelsene i kapittel 11 eller som medvirker til de
Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 1 år (eller begge deler). Dersom det
ligger «særlig skjerpende omstendigheter», er strafferammen 3 år. Straffelo
286 og regnskapsloven § 23 inneholder straffebestemmelser som i hoved
identisk med aksjeloven § 17-1 første ledd.

Regnskapslovutvalget har ikke foretatt noen prinsipiell vurdering av spør
om straff for overtredelser av regnskapslovgivningen. Grunnen til dette er at e
vurdering bør foretas samlet for brudd på bestemmelser som har tilknytning til
bokføringsplikten og årsregnskapsplikten. Som det framgår av "Forholdet til annet
lovrevisjonsarbeid" i avsnitt 1.2. inneholder ikke denne utredningen noen vurde
av spørsmål knyttet til bokføringsplikten. Utvalget har derfor valgt å ta inn en s
febestemmelse som fullt ut svarer til bestemmelsen i aksjeloven § 17-1 første
og regnskapsloven § 23, jf. lovforslaget § 11-1. Utvalget forutsetter at straffes
målene, både for brudd på årsregnskapslikten og bokføringsplikten, blir vurder
fulle bredde i forbindelse med vurderingen av innholdet av bokføringsplikten.
samme gjelder mer spesielle spørsmål, som f.eks. om det bør være særlige fo
sesregler for slike straffbare forhold.

Det lovtekniske spørsmålet om den gjeldende dubleringen av straffeloven 
og aksjeloven § 17-1 første ledd/regnskapsloven § 23 bør opprettholdes, er de
hensiktsmessig å ta stilling til når Straffelovkommisjonen har avgitt sin utred
om bl.a. slike straffebestemmelser bør plasseres i (den generelle) straffelove
særlovgivningen.
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Mindretallets merknader

11.1 INNLEDNING
Mindretallet (utvalgets medlemmer Arnholm, Sevaldson og Schwencke) har g
relt lagt stor vekt på de rettslige forpliktelser som følger av EØS-avtalen. Det 
forsåvidt særlig til mindretallets merknader under kapittel 11.2 «Regulert over
ing» av direktivene. Mindretallet er ikke enig i flertallets rettsoppfatning om adg
gen til å overstyre direktivene. Mindretallet er av den bestemte oppfatning at fo
det til landets folkerettslige forpliktelser etter EØS-avtalen må underkastes fo
utredning på bredt grunnlag før det tas skritt til å legge fram forslag til ny regnsk
lov. Mindretallet finner forøvrig ikke grunn til å avgi noen kvalitativ beskrivelse
direktivene.

Videre har en lagt vekt på at det er behov for å bevare en noe høyere g
fleksibilitet i regnskapsavleggelsen enn det flertallet går inn for, først og fre
fordi dette er mest i pakt med europeisk regnskapslovgivning og således bid
europeisk rettsenhet. Loven bør heller ikke stenge for utviklingen av fremti
regnskapsstandarder. Det er enighet i utvalget om at bruk av ulike prinsipper
skaps- og konsernregnskap skal være tillatt. Den fleksibilitet mindretallet gå
for, innebærer at en slik regel også kan få praktisk betydning. Valgfrihet for
regnskapspliktige følger ellers i enkelte tilfeller direkte av direktivene.

Ytterligere har det vært et vesentlig moment for mindretallet at en ikke
fremme forslag om regnskapsmessige endringer, hvor disse kan gi sidevirkn
eller usikkerhet på selskapsrettens område, hvor slike forhold etter mindre
oppfatning tildels ikke er tilstrekkelig utredet. Mindretallet legger også en viss 
på at enkelte forslag kan etterlate tvil om de får skattemessige virkninger.

Når det gjelder lovtekstene er disse etter mindretallets oppfatning på m
punkter utformet på en lite tilgjengelig måte. Forståelsen vil i for stor grad forut
enten betydelig regnskapsfaglig innsikt eller et nærmere studium av den bak
liggende utredningstekst. Mindretallet er i tvil om det overveiende antall regnsk
pliktige foretak er tjent med dette. På denne bakgrunn har mindretallet tatt opp
forslag hvor formålet bl.a. er å sørge for at den forutsatte regnskapsmessige
kommer mer direkte til uttrykk i lovteksten.

Mindretallet ser det spesielt som et betydelig problem at det siste utka
utredning kom oss i hende 13. oktober 1995. Dette utkastet var ikke ubety
endret i forhold til et tidligere utkast av 18. september 1995, det inneholdt ti
nytt stoff og var i tillegg gjort til gjenstand for betydelige redaksjonelle endrin
Lovteksten var også tilføyd nye bestemmelser. Endringene berørte tildels se
emner. I tillegg ble det på møtet 18. oktober lagt fram endrete tekstavsnitt, og
på tildels sentrale emner. Det endelige lovutkast forelå først 23. oktober 1995

Mindretallet vil peke på at utvalget ikke avholdt møter i perioden primo okto
1994 til utgangen av mai 1995, og at kommunikasjonen til det samlede utval
sterkt begrenset i denne perioden. Det er så holdt tre relativt kortvarige møte
holdsvis i juni, august og september før utvalgets avsluttende møte 18. ok
1995. Etter mindretallets oppfatning har bl.a. den begrensete møtefrekvens
sammenheng med møtenes relative kortvarighet, ført til at det i mindre utstre
enn ønskelig har vært mulig å gjennomdrøfte endel sentrale problemstillinger

Som det fremgår mener mindretallet at den tid som har stått til rådighet 
gjennomgå utredningen i den avsluttende fase har vært meget knapp. Mindr
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Mindretallet har av tidsmessige grunner ikke gått nærmere inn på de he
som taler for enklere notekrav for små og mellomstore foretak. De foreslåtte 
krav for denne gruppen er betydelig mer omfattende enn tilfellet er i f.eks. i Sto
tannia og Tyskland.

11.2 «REGULERT OVERSTYRING» AV DIREKTIVENE

11.2.1 Innledning

Flertallets omfattende beskrivelser i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapit-
tel 2 er etter mindretallets vurdering først og fremst egnet til å vise at artikkel 2
4. selskapsrettsdirektiv reiser mange vanskelige spørsmål, og at det gjør se
dende ulike oppfatninger om svarene. Norge skal i samsvar med EØS-a
implementere bestemmelsene i det 4. selskapsrettsdirektiv i sin regnskapsl
ning. En vil peke på at denne folkerettslige implementeringsforpliktelse i prinsi
består upåvirket av om direktivets bestemmelser vurderes å oppfylle «fag
(regnskapsfaglige) kriterier. Mindretallet ser det slik at flertallet på mange pun
har gått for langt i å trekke slutninger på det utredningsgrunnlag som legges f

Flertallets prinsipp om «regulert overstyring» volder tvil i forhold til direktive
artikkel 2.5, som lyder slik:

Når det i unntakstilfeller viser seg at anvendelsen av en bestemmelse 
direktiv er uforenlig med plikten fastsatt i nr. 3, skal bestemmelsen frav
for å gi et pålitelig bilde som fastsatt i nr. 3. Alle fravik skal angis i note
til årsregnskapet og behørig begrunnes, med opplysning om fraviket
tydning for aktiva og passiva, den økonomiske stilling og resultatet. M
lemsstatene kan nærmere bestemme unntakstilfellene og vedta tilsva
særregler.

Forståelsen av denne bestemmelse har ikke bare betydning for om norsk l
inneholde en bestemmelse i det vesentlig av samme innhold som i sitatet ov
Den er også generelt grunnleggende for om flertallets standpunkt om såkalt «
lert overstyring» av direktivets bestemmelser er i samsvar med Norges forplik
etter EØS-avtalen. «Regulert overstyring» er ellers en begrepsdannelse som 
let synes å stå alene om. Noe tilsvarende begrep synes ikke påviselig i anne
stoff.

11.2.2 Flertallets standpunkt
Flertallet fremholder at det har en bestyrket oppfatning av «... TFV-begrepet s
være uten regnskapsfaglig innhold» (kapittel 2.3.4, underavsnitt «Tysk imple
tering av TFV»). I "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2.3.4 (underav-
snitt «En samling av nasjonale TFV-begreper») uttaler flertallet bl.a.:

«På grunnlag av at det foreligger en samling av nasjonale TFV-begrep
at begrepene er knyttet til utvikling i praksis, er det etter utvalgets opp
ning en frihet til å implementere en norsk variant av TFV-begrepet b
med hensyn til ordlyd og regnskapsfaglig innhold.»

I "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2.3.4 (underavsnitt «Reguler
overstyring») fremholder flertallet bl.a. at «... flere land har regnskapsstand
som fraviker direktivbestemmelsene», samtidig som flertallet gir uttrykk for at
er behov for å kunne overstyre enkeltbestemmelser i direktivet. Flertallet anfø
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«... det britiske synet på overstyring ikke er i strid med direktivet». Flertallet ut
videre:

«Etter utvalgets syn er det et klart behov for å overstyre, dvs. fravike, e
te bestemmelser i direktivet. Utvalget vil derfor foreslå at det gis regler
fravik som gjelder generelt. Overstyringen reguleres av disse bestemm
ne, slik at den enkelte regnskapsprodusent ikke kan overstyre andre be
melser. Lovteknisk gjennomføring er at kravet om å gi et T
implementeres ved en bestemmelse om at årsregnskapet skal utarb
samsvar med god regnskapsskikk. Overstyringen etter artikkel 2 nr. 5
plementeres ikke som egen bestemmelse, men tas inn i de enkeltbeste
ser som skal fravikes når det er forenlig med GRS.»

Den vidtgående karakter av flertallets standpunkt om «regulert overstyring» 
mer bl.a. til uttrykk i følgende anførsler :

«Det er et faktum at valgfrihet i lovgivning er eliminert ved regnskapss
darder i flere land. Dette kan betraktes som regulert overstyring ved r
skapsstandarder. I så fall kan valgfrihet elimineres tilsvarende ved reg
overstyring av nasjonal lovgiver. Synspunktet om at TFV-begrepet førs
fremst er for standardsettere og ikke for selskaper, er like anvendba
lovgivere. Utvalget synes også det er ryddigere å overstyre direktivbes
melser ved lovgivning enn å overstyre ved regnskapsstandarder.

Utvalget vil i flere tilfeller foreslå eliminert valgmuligheter i direktiv
bestemmelsene. Begrunnelsen er at disse alternativene ikke gir et TFV
norsk målestokk. Dessuten ønsker utvalget å redusere valgfrihet gen
Utvalget vil bare foreslå implementert prinsipper og metoder som tilfre
stiller de ønskede kvalitetskrav til regnskapsinformasjon. Som forklart i
snitt 1.3.2. kan det være tvil om hvordan direktivets adgangsbestemm
skal forstås. En innskrenkning av valgfrihet er derfor noe annet enn reg
overstyring.

På tilsvarende måte kan nasjonale lovgivere vedta lovregler som o
tyrer innholdet av direktivbestemmelsene. Utvalgets vil foreslå unntak
de generelle vurderingsreglene som overstyrer vurderingsreglene i di
vet.«

(Kapittel 2.3.4, underavsnitt «Regulert overstyring»)

11.2.3 Storbritannia som referanseland
Flertallet legger åpenbart stor vekt på britiske synspunkter. At britisk regnskap
i stor grad bygger på «true and fair view» er vel greit nok. Men flertallets fremstil-
ling etterlater ikke tvil om at dette begrep heller ikke i sitt hjemland Storbritan
har fått noe rimelig klarlagt eller presist innhold.

Det er åpenbart at det hersker uklarhet og uenighet om begrepets inn
Utvalgets flertall hevder som alt sagt at begrepet er uten innhold eller i all fall «uten
regnskapsfaglig innhold». I sin argumentasjon bygger flertallet i betydelig grad 
synspunkter som gjøres gjeldende av britiske regnskapsforskere samt stan
som den britiske «Accounting Standards Board» angis å ha utferdiget. Etter m
tallets oppfatning har dette ført til at fremstillingen er blitt for ensidig.

Det er en sak for seg at flertallet påberoper kilder som er lite relevante i en
siell utredning, såsom de oppfatninger som er kommet til uttrykk ved privatpers
(jfr. henvisningen til Brian Smith under "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i
kapittel 2.3.4 (underpunktet «Britisk implementering av TFV») eller i upublis
artikkelstoff (i samme kapittel og underpunkt). Etter mindretallets oppfatning t
rer ikke dette fremstillingen noe av positiv verdi.
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Britisk regnskapslov (Companies Act 1985, som endret 1989) er i de
vesentlige en gjengivelse av direktivets bestemmelser. Den konklusjon en
trekke av flertallets omfattende henvisninger er at det blant britiske regnskap
skere og regnskapsteoretikere er en viss tendens i retning av å anbefale forståelser
av direktivet som, med viktige reservasjoner, tildels går i samme retning som
tallets syn.

Slike faglige anbefalinger ville imidlertid ha krav på betydelig større intere
dersom det var klarlagt at anbefalingene også var fulgt opp av britiske myndig
(eller organer som har fått delegert myndighet til å utferdige regnskapsstand
slik tilfellet er med Accounting Standards Board).

Flertallet ikke har lagt fram noe konkret eksempel på britisk lov eller rettslig
bindende regnskapsstandard som på generelt grunnlag avviker fra direktivet. Mi
dretallet kan heller ikke for egen del se at slike generelt formete unntak fra dire
er gjort i UK. Det er snarere et spørsmål om Accounting Standards Board un
å vedta generelle standarder i strid med direktivet, på grunn av tvil om dette er 
svar med britisk lov og/eller direktivets bestemmelser.

Dersom fremgangsmåten «regulert overstyring» skal anvendes, og helt
delvis begrunnes ut fra direktiv-avvik som skal være gjort i Storbritannia, må
dokumenteres at gjeldende britisk lov eller rettslig bindende standarder vir
inneholder generelle bestemmelser som er i strid med direktivets enkeltbeste
ser.

I vurderingen av de rettslige spørsmål som foreligger, er det etter mindret
oppfatning heller ikke uten videre avgjørende om det eventuelt skulle kunne på
at en i Storbritannia har gjennomført «regulert overstyring» slik flertallet implise
Det synes under enhver omstendighet på det rene at Storbritannia står noks
innenfor EU med sitt syn. Etter mindretallets syn ville det derfor måtte bli et sæ
utredningstema om Storbritannias implementering av direktivet, dersom det e
den bygger på noe som tilsvarer flertallets «regulert overstyring», også forsåv
i samsvar med EU-retten.

11.2.4 Implementering i Frankrike
Bortsett fra en merknad fra flertallet ser mindretallet ingen spesiell grunn til å tr
frem Frankrikes implementering av direktivene under drøftelsen av begrepet «
lert overstyring». Fransk regnskapslovgivning følger direktivene.

I "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2.4.9 (underavsnitt «Sam
menhengen mellom konsernregnskap og selskapsregnskap») har flertallet im
tid anført:

«Medlemslandopsjonen i artikkel 29 nr. 2 a til å tillate eller kreve andre 
deringsprinsipper i konsernregnskapet, har også en annen dimensjon
lig forholdet til utenlandske/internasjonale regnskapsprinsipper. For for
som ønsker å rapportere etter f.eks. IAS, er det enklere å tilpasse bar
sernregnskapet. IASC's målsetting om internasjonal sammenlignbarh
også lettere å realisere på konsernnivå.

Fransk regnskapsrapportering utnytter denne muligheten, som e
skrevet av Scheid og Walton i omtalen av Frankrike i The European A
unting Guide (1992, s. 165). De skriver bl.a.:

«An analyst approaching a set of French financial statements will n
to check thoroughly the basis on which the accounts have been prep
the first part of call must be the accounting policies, because of the ch
which are open to preparers.»

Videre heter det om konsernregnskap:
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«groups accounts (...), which might have been prepared on any o
a number of bases. These are essentially a) accounting to French G
group rules, including restatement of the figures disregarding tax rules
b) using the accounting rules of some other financial market.»

Anvendelsen av andre vurderingsprinsipper i konsernregnskapet, f
utenlandske/internasjonale, må ifølge syvende direktiv være i samsvar
vurderingsreglene i fjerde direktiv. Det kan virke som om denne begr
ningen ikke blir tatt hensyn til eller at den i virkeligheten ikke oppleves s
noen effektiv begrensning på grunn av liberal fortolkning av vurdering
glene i fjerde direktiv. Konsekvensen er at fransk konsernregnskapsra
tering i virkeligheten ikke er regulert av direktivene på annen måte en
bestemmelsene om konsernregnskapsplikt og metoder i syvende dir
Disse er som nevnt foran basert på britisk praksis.»

Mindretallet forstår flertallet, jfr. utsagnet «... fransk konsernregnskapsrapport
i virkeligheten ikke er regulert av direktivene...», slik at det her hevdes at de
være fransk konsernregnskapspraksis at f.eks. IAS-standarder kan anvende
vom disse på enkelte områder kan være i strid med EU-direktivene eller f
(konsern)regnskapslovgivning. Mindretallet går ut fra at det er de siterte forfat
henvisning til at franske konsernregnskap kan bygge på «... accounting ru
some other financial market» som skal begrunne at slike avvik finner sted 
akseptert.

Mindretallet kan ikke se at det som er gjengitt gir tilfredsstillende grunnlag
å hevde at franske konsernregnskap i virkeligheten bryter med EU-direktiven
deres prinsipper.

De forfattere flertallet refererer til (Scheid og Walton), har gitt utfyllende ko
mentarer om konsernregnskapsrapporteringen i Frankrike. I «European Fin
Reporting: France, Routledge 1992» side 237/238 anfører Scheid og Walton
følgende:

«In a Survey of the 1988 Accounts of the 100 largest French groups (
1989), of 98 which published consolidated accounts 27 stated that they
using either IASC of US standards - while remaining of course in com
mity with the French consolidation requirements and implicitly comply
with the Seventh Directive.»

Som det fremgår av det siste sitatet blir det nettopp fremhevet at fransk lovgiv
basert på direktivene, blir etterlevet. Eksempler fra franske årsrapporter innta
238 i det samme verket viser også at bruken av IASC-prinsipper eller US GAA
modifisert slik at fransk lov følges.

11.2.5 Mindretallets vurdering
Mindretallet må peke på at direktivets formål åpenbart er av vesentlig betydnin
forståelsen.

Det foreligger ikke tilgjengelige «forarbeider» (i norsk tradisjonell forstand
direktivene i EU.

I 4. direktivs preambul heter det imidlertid om direktivets formål:

«Samordningen av nasjonale bestemmelser for åpne og private aksjes
per om oppstilling og innhold av årsregnskaper og årsberetninger, ver
tingsmetodene som der benyttes samt dokumentenes offentliggjørin
spesielt viktig for å beskytte deltakere og tredjemann.

Samtidig samordning på disse områder er nødvendig for disse sels
formene fordi selskapenes virksomhet ofte strekker seg utover grense
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het enn selskapsformuen. Nødvendigheten av slik samordning og a
haster er dessuten erkjent og bekreftet .... ..... .

Det er dessuten nødvendig å fastsette ensartede minstekrav i Felle
pet med hensyn til hvilke finansielle opplysninger som bør stilles til råd
het for offentligheten av konkurrerende selskaper.

Årsregnskapene må gi et pålitelig bilde av et selskaps aktiva og pas
økonomiske stilling og resultat. For dette formål må det fastsettes en på
oppstillingsplan for balanse og resultatregnskap og vedtas minstekra
innholdet av notene til årsregnskapet og årsberetningen. Det kan lik
gjøres unntak for visse selskaper av mindre økonomisk eller samfunns
sig betydning.

De forskjellige metoder for verdsetting av aktiva og passiva må s
ordnes i nødvendig omfang for å sikre at årsregnskapene gir samme
bare og ensartede opplysninger.»

I «Vienna Convention on the Law of Treaties» heter det i artikkel 31 bl.a følge

«
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the o

nary meaning to be given to the terms of the treaty in their context
in the light of its object and purpose.«

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall c
prise, in addition to the text, including its preamble and annexes:

....

....»

Denne konvensjonen er ikke tiltrådt av Norge. Artikkel 31 i konvensjonen reg
uansett som sikker folkerett. Det er med andre ord folkerettslig fastslått at form
beskrivelsen i 4. direktivs preambul skal tillegges vekt ved fortolkningen av di
tivet og dets bestemmelser.

Fjerde selskapsrettsdirektiv har som selvstendig mål å fremme at årsreg
pene gir sammenlignbare og ensartede opplysninger, som det heter med dire
egne ord. Mindretallet kan ikke se at flertallet har drøftet de rettslige konsekv
av dette. En mener at slik drøftelse må gjennomføres før en kan ta standpunkt 
digheten av flertallets prinsipp om «regulert overstyring». Dette er i særlig 
påkrevet ettersom flertallets begrep «regulert overstyring» skal stå for en svæ
adgang for den enkelte stat til å «overstyre» direktivets enkelte bestemmels
grunnleggende premiss for dette prinsippet er således at direktivet bare vil bli im
mentert dersom det har «... prinsipper og metoder som tilfredsstiller de ønske
kvalitetskrav til regnskapsinformasjon». Dersom direktivet blir «overstyrt» på bas
av de nasjonale ønskemål i de ulike statene, synes det lite tvilsomt at en rege
harmonisering ikke får gode vilkår. Viktigere er det likevel at harmoniseringe
en del av direktivets rettslig relevante forutsetninger.

Sitatet fra preambulen etterlater således ingen tvil om at direktivets form
harmonisering av europeiske regnskaper. Derimot må flertallets prinsipp om «
lert overstyring», med det innhold som er lagt inn, åpenbart etterlate tvil om 
sippet kan være i samsvar med direktivets formål.

I tillegg til direktivets alminnelige formålsbeskrivelse får selvfølgelig også t
sten i artikkel 2 vesentlig betydning når en skal tolke bestemmelsens rekkevid
avgrensning.

Mindretallet vil særlig legge vekt på tre forhold i teksten til artikkel 2:
«unntakstilfeller» (Artikkel 2.5 første punktum)
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Artikkel 2.5 er etter sin tekst uttrykkelig begrenset til «unntakstilfeller». I sita
i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2.3.4 (underavsnitt «Britisk
implementering av TFV») uttaler Ordelheide «there is no possibility for a norm
be an exceptional case», et syn som Kontaktkomiteen deler. Mindretallet er 
at teksten på dette punkt ikke støtter flertallets prinsipp «regulert overstyring»
overstyringen gjennomføres etter et alternativ av generell karakter.

Fravik kombinert med noteopplysninger (Artikkel 2.5 annet punktum) Artikkel
2.5 første punktum pålegger en plikt til å fravike en direktivbestemmelse, der
anvendelsen av en bestemmelse i direktivet er uforenlig med plikten til å gi et
telig bilde. Artikkel 2.5 annet punktum bestemmer at alle fravik skal angis i note
til årsregnskapet og behørig begrunnes. Etter mindretallets oppfatning 
bestemmelsen direkte å utpeke den regnskapspliktige (foretaket) som den s
handleplikt etter bestemmelsen. Det er bare foretaket som rent faktisk kan op
kravet om noteopplysninger. Det kan ikke utledes av dette at nasjonalstatens
digheter har fått overdratt rett til å fravike direktivet. Etter mindretallets oppfatn
er det foretaket, og ikke de nasjonale myndigheter, som utpeker seg som plikt
rettighetssubjekt etter bestemmelsen.

Medlemslandsopsjonen (Artikkel 2.5 tredje punktum)
Derimot tildeler medlemslandsopsjonen i tredje punktum, dvs. adgangen t«...

nærmere bestemme unntakstilfellene og vedta tilsvarende særregler», åpenbart
nasjonalstatens myndigheter en reguleringsadgang. Spørsmålet er først og 
hva som her kan være gjenstand for regulering. Språklig kan det ikke være 
tvil om at artikkel 2.5 betrakter «unntakstilfeller» som et kriterium for utløsning
handleplikten, dvs. plikten til å fravike den enkelte bestemmelse som har lede
det ikke kan gis et «pålitelig bilde». Anderledes uttrykt åpner medlemslandso
nen for en nærmere regulering av utløsningskriteriet, dvs. bestemme hva som
regnes som unntakstilfeller. Dersom en begrenser fortolkningsgrunnlaget for d
opsjonen til det tekstlige uttrykk den har fått i tredje punktum, vil en tilsynelate
ikke kunne identifisere noen begrensning. Når medlemsstaten kan «... bestemme
unntakstilfellene ...», som det heter, ville en kunne hevde at opsjonens spennv
går fra å dekretere så mange «unntakstilfeller» som må til for f.eks å oppfylle
tallets forutsetning om bare å implementere direktivet hvor den nasjonale p
ranse mht. regnskapsfaglig kvalitet er tilfredsstilt.

En slik betraktningsmåte fører etter mindretallets syn galt av sted. Som al
foran, er det rettslig fastslått at formålsbeskrivelsen i 4. direktivs preambul ska
legges vekt ved fortolkningen av direktivet og dets bestemmelser. En anvende
medlemslandsopsjonen i artikkel 2.5 tredje punktum med det formål å fravike d
tivet etter flertallets retningslinjer for «regulert overstyring», kan etter mindreta
vurdering neppe unngå konflikt med direktivets formål, og kommer i konflikt m
folkerettslige fortolkningsprinsipper som beskrevet foran.

Mindretallet står åpenbart ikke alene om den fortolking en har vunnet fram
K. van Hulle skriver i artikkelen «Truth and untruth about true and fair» (Europ
Accounting Review 1993, side 102) bl.a. følgende:

«The Contact Committee on the Accounting Directives, set up by the
urth Directive (Article 52), which is presided over by the Commission a
is composed of representatives from the Member States, has also disc
the meaning of the «true and fair view» principle in Article 2 of the Fou
Directive. It concluded (Commission of the EC, 1990:2) that applicatio
a specific provision of the Directive can be waived only if the additional
formation is in itself not sufficient to give a true and fair view. It also f
that the principle must be applied in relation to a given company and n
relation to all companies or a category of companies. Member States
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therefore not adopt rules which derogate from the provisions of the D
tive by invoking the true and fair override. I disagree with David Alexan
that this «suggestion» is obviously wrong. If each Member State coul
aside one or more agreed provisions of a Community Accounting Direc
because it or they conflict with that Member State's perception of true
fair, we can forget harmonization. In the same way, it is at least strange
an accounting standard setting body in a Member State can qualify a p
ce which is allowed under the law, as not true and fair and by doing so
bid such practice. The law must be complied with. In a Community con
this is even more so, otherwise legal certainty would be transformed int
treme liberty. The last sentence of Article 2 (5) can be used by Member
tes only to further restrict the possibility for companies to make use o
true and fair view override, not to enlarge these possibilities by upgra
the override to normal practice.»

Videre uttaler Kontaktkomiteen («The Contact Committee on the Accoun
Directives») i «The Accounting Harmonization in the European Communities. 
blems of applying the Fourth Directive on the annual accounts of limited com
nies», der det bla. heter:

«... the «true and fair view» principle must be applied in relation to a g
company and not in relation to all companies or a category of compa
Member States may not therefore adopt rules which derogate from the
visions of the Directive by invoking the concept of a true and fair view.

11.2.6 Implementeringen i Sverige
Etter mindretallets oppfatning er det også naturlig å se hen til utviklingen i Sve
der det nylig er lagt fram proposisjon til «Årsredovisningslag» (Prop. 1995/96:10
Proposisjonen inneholder etter mindretallets oppfatning en oversiktlig proble
skrivelse i nøytral form. I proposisjonen (side 8 flg.) heter det bl. a.:

«Såsom strax skall utvecklas närmare innehåller EG-rätten ett krav på att
visning skall ge »en rättvisande bild«. I svensk lagstiftning finns inte någon d
motsvarighet till detta. Vissa lagar innehåller dock bestämmelser om att redov
gen i viss del skall vara «rättvisande». Detta gäller t.ex. 4 "Premisser, konklusjoner
og konsekvenser" i kap. 1 § bakrörelselagen och 11 "Premisser, konklusjoner og
konsekvenser" i kap. 1 § försäkringsrörelselagen. Dessa bestämmelser ger Fin
inspektionen rätt att utfärda föreskrifter som avviker från bokföringslagen. E
lagrummen skall föreskrifterna utformas så att de främjar «en klar och rättvis
redovisning» av de berörda bolagens resultat och ställning (jfr del IV "Oversikt over
notekrav i direktivene og aksjeloven" i avsnitt 8.2.).

Direktivet: Begreppet «god redovisningsed» förekommer inte i de bolagsr
liga direktiven. I stället ställer det fjärde direktivet vissa andra allmänna krav på
ovisningen.

I artikel 2.2 föreskrivs att årsbokslutet skall upprättas «på ett överskådligt s
I artiklarna 2.3-2.5 finns föreskrifter om «rättvisande bild». Årsbokslutet skall

enligt artikel 2.3 ge en rättvisande bild av bolagets tilgångar, skulder, ekonom
ställning och resultat. I artikel 2.4 föreskrivs att, när tillämpningen av bestäm
serna i direktivet inte räcker till för att ge en rättvisande bild enligt artikel 2.3, y
ligare upplysningar skall lämnas. Vidare föreskrivs i artikel 2.5:

«Om undantagsvis tillämpningen av en föreskrift i dette direktiv är oföre
med den skyldighet som föreligger enligt punkt 3, skall avsteg göras från den 
nämnda föreskriften så att en rättvisande bild enligt punkt 3 kan ges. Varje s
avsteg skall anmärkas i en not med upplysning om skälen för avsteget och o
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inverkan som detta kan ha på bolagets tilgångar, skulder, ekonomiska ställnin
resultat. Medlemsstaterna får bestämma när avsteg kan ske och får föreskr
undantagsregler som behövs.»

Enligt artikel 2.6 får medlemsstaterna tillåta eller kräva att annan informa
lämnas i årsbokslutet utöver vas som fordras enligt direktivet. Innebörden i be
pet «rättvisande bild» finns inte angiven i direktiven. Eftersom direktiven sa
publicerade förarbeten av det slag som finns för svensk lagstiftning är det 
svårt att bilda sig någon uppfattning om vad som avsågs vid direktivets tillkom

Begreppet är en översättning av det engelska «true and fair view», ett be
som var väl etablerat i den aglosachsiska världen när direktivet utarbetades. D
också först efter Storbritanniens inträde i EG som kravet på rättvisande bild f
in i då föreliggande förslag till det fjärde direktivet. Det kan därför vara av inter
att notera vilken innebörd begreppet fått i Storbritannien. Det måste dock sam
understrykas att begreppet sedan det numera blivit en del av EG-rätten inte 
kan tolkas enbart mot bakgrund av brittisk rätt och praxis.

I Storbritannien synes begreppet «rättvisande bild» ofta användas för att
eller fylla ut lag och redovisningsrekommendationer. I särskilda fall kan krave
rättvisande bild också användas för att åsidosätta lag eller rekommendat
Begreppet användes vidare för att ta fram rekommendationer som sätts över d
i lagen. Det har sagts att begreppet speglar ett principiellt synsätt som inneb
redovisningen inte får vara legalistisk och formell utan skall avspegla vad som
kligen i ekonomisk mening hänt i bolaget (se Thorell, EG:s redovisningsrätt s

Begreppet hade år 1994 införts i samtliga EU-länder men synes ha fått 
innebörd på olika håll.

I den danska årsregnskabsloven har begreppet «retvisende billede» fått 
det tidligare «god regnskabsskik». Den danske lagstiftaren synes inte ha an
det förelåg annat än en marginell skillnad mellan de båda begreppen. Närm
redaktionella skäl har man valt att använda begreppet rättvisande bild i års
skabsloven, medan kravet på god redovisningssed har behållits i bogførin
kendtgørelsen som ett grundläggande krav för all bokföring.

I Italien användes begreppet för att tolka statsmakternas krav, för utfyll
tolkning eller, i ytterst exceptionella fall, för att avvika från lagens krav. En likna
användning synes begreppet ha fått i Frankrike och Spanien.

I Tyskland uppställer lagstiftningen ett krav på «ein den tatsächlichen Ver
nissen entsprechendes Bild» (en bild som motsvarar de faktiska förhållanden
sidan av ett krav på «ordnungsmässiger Buchfürhrung». I tysk rätt förefaller
emellertid presumera att en redovisning i enlighet med lagens föreskrifter 
leder till en rättvisande bild. För tysk redovisning får begreppet därför främst
betydelsen att det i det enstaka fallet kan innebära att det måste lämnas tillä
plysningar i redovisningen. Det är däremot omtvistat om begreppet kan anv
för att tolka eller fylla ut lagregler.

Det finns sålunda en stor spännvidd i uppfattningarna om begreppets inne
Framför allt bör det noteras att begreppet i vissa länder - särskilt Storbritann
användes för att motivera generella rekommendationer samt avsteg från lag, 
begreppet i Tyskland enbart ges betydelse för redovisningen i det enskilda fa

Om en redovisning i enlighet med direktivets föreskrifter inte ger en rättvisa
bild, kan det få två olika följder. Enligt artikel 2.4 måste tilläggsupplysningar lä
nas. Enligt artikel 2.5 skall direktivets föreskrifter frångås om tillämpningen av 
undantagsvis är oförenlig med kravet på rättvisande bild. Enligt kontaktkomm
måste man först försöka uppnå en rättvisande bild med hjälp av tilläggsupply
gar; först om det inte går får avsteg från direktivet göras.
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Særskilt artikel 2.5 har givit upphov till meningsskiljaktigheter. Det är helt k
att direktivet genom artikel 2.5 ger medlemsstaterna rätt att föreskriva att det i
fall skall göras avsteg från direktivets föreskrifter. Huruvida det även föreligge
skyldighet för medlemsstaterna att ge sådana föreskrifter är däremot inte al
säkert. Ett par medlemsstater - Tyskland och Portugal - torde inte ha ansett att
sådan skyldighet föreligger, eftersom man i dessa länder inte har tagit in n
sådan bestämmelsei sin lagstiftning. Direktivet talar visserligen om att av
«skall» göras. Samtidig medger direktivet emellertid att medlemsstaterna 
bestämma när avsteg skall göras. Det har hävdats att den sistnämnda bestäm
ger medlemsstaterna rätt att begränsa det område där avsteg från lag får gör

Som ovan har framhållits finns det också olika uppfattningar om bestämm
om rättvisande bild kan användas för att ge genrella normer eller om den kan t
pas enbart i det enskilda fallet. Dessa åsiktsskillnader kommer til uttryck i skift
tolkningar av föreskriften i artikel 2.5. I Storbritannien, där kravet på rättvisa
bild får sin största betydelse just genom skyldigheten att i vissa fall avvika från
ens regler, förekommer det att det göras avsteg från lagen genom utfärdande 
ovisningsrekommendationer. Kontaktkommittén har diskuterat om dette är fö
ligt med direktive.t Enligt kontaktkommittén skall artikel 2.5 tolkas så att avsteg
göras enbart med hänsyn till förhållandena i ett enskilt bolag. Artikeln med
menade man, inte generella avsteg från lagen för alla företag eller en speciel
gori företag (bransch) och medlemsstaterna får inte heller införa regler som av
från direktivet med motiveringen att dessa behövs för att uppfylla kravet på r
sande bild (se The Accounting Harmonization in the European Communities,
Kontaktkommitténs uttalande har ifrågasatts inom doktrinen med hänvisnin
bestämmelsen i artikel 2.5 att medlemsstaterna får bestämma när avsteg kan 
får föreskriva de undantagsregler som behövs. Mot detta har invänts att den a
bestämmelsen enbart kan användas av en medlemsstat för att begränsa m
terna att göra avsteg från lag till vissa särskilda områden.

Skälen för regeringens förslag:Överskådlighet Direktivets förskrift om över-
skådlighet är tvingande för medlemstaterna. Förskriften avser i och för sig e
balansräkningen, resultaträkningen och noterna. Ett mera allmänt krav på öve
lighet är emellertid ägnat att främja tilgängligheten hos redovisningen. I den
lagen bör därfor införas en bestämmelse om att årsredovisningen skall upprä
ett överskådligt sätt. En sådan bestämmelse kommer att omfatta alla årsredo
gens delar och således även förvaltningsberättelsen och finansieringsanalyse

God redovisningssed och rättvisande bild
Direktivet gör det nödvändigt att i svensk rätt införa bestämmelser om att

ovisningen skall ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.
Såsom har framgått av den tidigare redogörelsen för begreppet «rättvi

bild» är begreppets innebörd delvis oklar. När begrepet har införts i de olika 
lemsstaternas lagstiftning, har det i resp. land kommit att färgas av landets re
ningstradition och redovisningspraxis. Detta kan emellertid inte tas som intäk
att varje land har rätt att ge begreppet den innebörd man anser önskvärd. Tv
måste understrykas att begreppet har innförts i EG-rätten för att åstadkomma e
monisering av de olika medlemsstaternas redovisningslagstiftning. Det bör o
understrykas att den slutliga tolkningen av begreppet inte kan göras på na
nivå utan endast av EG-domstolen. När begreppet införs i svensk lagstiftning 
utgångspunkten därför vara att det ges samme innebörd som det kan antas 
övriga EU.

Även om innebörden i begrepept är oklar kan dock vissa slutsatser dras. 
regeringens mening bör begreppet sålunda förstås som ett övriga föreskr
direktivet överordnat krav på att balanseräkningen, resultaträkningen och not
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det enskilda fallet skall innehålla sådan ekonomisk information att läsaren kan
så riktig bild som möjligt av bolagets ekonomiska situation. Ett sådant krav
givetvis betydelse för utvecklingen av redovisningspraxis och redovisningsk
mendationer. Det torde emellertid inte vara så att begreppet «rättvisande bi
avsett att - såsom i hög grad är fallet med begreppet «god redovisningss
återspegla rådande praxis och rekommandationer. Kontaktkommitténs ovan r
rade uttalande rörande tillämpningen av artikel 2.5 taler tvärtom för att begre
har sin största betydelse som instrument för att tolka redovisningsreglerna
enskilda fallet och för att korrigera de missvisande resultat som kan uppkomm
en alltför formell tillämpning av generella normer.

De skillnader som således föreligger mellan begreppen torde inte allti
någon praktisk betydelse. Det kan sålunda förmodas att årsredovisningen som
ger en rättvisande bild när den innehåller den information som läsaren kan för
sig mot bakgrund av sådana vedertagna normer som återspeglas i god redovi
sed. Det kan också, som nyss har framhållits, antas att redovisningspraxis ko
att påverkas av begreppet rättvisande bild.

Likväl torde skillnaderna mellan begreppen vara så betydelsesfulla att de
utan vidare går att i och med införandet av kravet på rättvisande bild utmönstr
vet på iakttagande av god redovisningssed. «God redovisningssed» kan bet
som en allmän rättslig standard grundad framför allt på - utöver lag - förekomm
praxis och rekommendationer. Behovet av en sådan standard torde inte f
kunna ersättas av kravet på rättvisande bild, eftersom det kravet torde ha sin 
punkt i redovisningen i det enskilda fallet.

Ett ytterligare skäl till att bibehålla begreppet «god redovisningssed» vid s
av bestämmelserna om rättvisande bild hänger samman med osäkerheten i in
den av begreppet «rättvisande bild». Eftersom begreppet är en del av EG-rätt
i sista hand kan tolkas enbart av EG-domstolen är det inte möjlighet att - s
några remissinstanser framfört önskemål om - på nationell nivå ge några nä
anvisningar om hur begreppet skall förstås. «God redovisningssed» är därim
blerat i svensk redovisning och därigenom ägnat att ge mera vägledning för
gen.

Det är också önskvärt att lagstiftningen utformas så att den nuvarande ko
gen mellan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan kvalitativt representat
ovisningspraxis och auktoritativa organs rekommendationer kan bibehållas
bibehållande av begreppet «god redovisningssed» ger bättre förutsetning
detta.

Ett bibehållande av begreppet «god redovisningssed» ger också bättre m
heter att bibehålla en nationell standard i sådana redovisningsfrågor som
behandlas i EG-rätten och i frågor som inte har någon direkt relevans för bo
resultat og ställning.

Till detta kommer det förhållandet att det torde vara nödvendigt att i vart
tills vidare behålla begreppet «god redovisningssed» på de områden som inte 
tas av den nye lagstiftningen, t.ex. i fråga om den löpande bokföringen.

Mot denna bakgrund finner regeringen övervägande skäl tala för att begr
god redovisningssed i vart fall tills vidare bör tas in i den nya lagstiftningen. Di
tivet, som ger medlemsstaterna rätt att ställa mera långtgående krav på inform
än vad direktivet fordrar (jfr artikel 2.6), kan inte anses uppställa någre hinde
detta.

I den nye lagstiftningen bör därfor tas in såväl ett krav på att god redovisn
sed skall iakttas som ett krav på att redovisningen skall ge en rättvisande b
bolagets ställning och resultat. Vad gäller sättet för att bestämma innebör
begreppet god redovisningssed föreslår regeringen inte någon förändring. 
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och rekommendationer som ingår i god redovisningssed måste dock givetvis f
pande anpassas till de synsätt som kan komma att utveclas inom ramen för E
ten. All tillämpning av god redovisningssed - vara sig den kommer til uttry
rekommendationer från normgivande organ eller i praxis - måste också inrikt
att åstadkomma en rättvisande bild.

Tilläggsupplysningar
Bestämmelsen i artikel 2.4 ställer krav på tilläggsupplysningar för det fall a

redovisning enligt lagens regler inte ger en rättvisande bild av bolagets ställnin
resultat. Bestämmelsen, som är tvingande för medlemsstaterna, måste infö
med svensk rätt. En sådan bestämmelse medför att den som upptättar redovis
i första hand skall göra dette enligt lagens regler och i enlighet med god red
ningssed till vilken lagen hänvisar. Om redovisningen trots detta inte ger en r
sande bild av bolagets ställning och resultat, måste man komplettera med ytte
information till dess att en rättvisande bild uppnås.

Avvikelser från lag eller redovisningsrekommendationer?
Såsom tidigare har nämnts är det inte helt klart om artikel 2.5 är tvingande

meningen att medlemsstaterna måsta föreskriva att avsteg frän direktivets fö
ter skall göras om dessa föreskrifter inte leder till att redovisningen ger en r
sande bild. Två medlemsstater, som har innfört begreppet «rättvisande bild»
nationella rättsordning, har inte införlivat artikeln. Den bestämmelse i artikeln 
ger medlemsstaterna möjlighet att bestämma när avsteg kan göras och vilka 
tag som behövs talar i alla händelser för att medlemsstaterna inte är skyld
generellt föreskriva att sådana avsteg skall göras. Mot den bakgrunden torde 
2.5 få tolkas så att den ger medlemsstaterna enbart en møjlighet att föreskri
avvikelser från direktivets föreskrifter, generellt eller på begränsade områden

Frågan blir då om Sverige - såsom kommittén har föreslagit - bör utnyttja d
möjlighet.

Det finns skäl som talar för kommitténs förslag. Ett sådant är att flertalet 
stater har införlivat den aktuella artikeln med sin redovisningslagstiftning.
svenskt införlivande ligger väl i linje med en önskvärd harmonisering av svensk
utländsk redovisning.

Det måste också beaktas att den nya lagstiftningen till följd av direktivanp
ningen kommer att bli mera omfattande och detaljerad än den lagstiftning som
i dag. Flera frågor som hittils har överlämnats åt redovisningspraxis måste lag
ras. När normsystemet flyttas över till lagstiftningen, får det med nödvändigh
mindre flexibel struktur. För att detta inte skall leda till mindre rättvisande redo
ningar kan det finnas ett behov av en «ventil», en möjlighet att i särpräglad
avvika från lagen.

En bestämmelse av detta slag ger emellertid också upphov til ett antal fr
Det finns sålunda anledning att fråga sig vilka materiella effekter en sådan be
melse skulle få, vilka risker för missbruk som finns og hur sådana missbruk s
kunna förebyggas. De konsekvenser som en bestämmelse av detta slag skulle
få i fråga om exempelvis kapitaltäckning, rätt til utdelning ock beskattning 
aktualisera viss följdlagstiftning.

Regeringen har mot denna bakgrund stannat för att för närvarande inte 
fram något förslag om rätt eller skyldighet att med hänvisning till kravet på rä
sande bild göra avsteg från uttryckliga förskrifter i lagen. Redovisningskomm
kommer i sitt slutbetänkande att behandla bl.a. frågor om normbildning ock s
ioner på redovisningsområdet. Dessa frågor har ett nära samband med fråg
införlivande av föreskriften i artikel 2.5. Redovisningskommittén bör därför g
uppdrag att se över de problem som artikel 2.5 ger upphov til.»
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Mindretallet har merket seg at en i Sverige foreløpig går inn for å implemen
artikkel 2.1 til 2.4. I den forbindelse bemerkes at det der er meningen å ta inn
visning til «god regnskapsskikk» (god redovisningssed) og kravet om at regnskape
skal gi et «pålitelig bilde» («rättvisande bild»).

Mindretallet har forøvrig merket seg at flertallet uten nærmere begrunnels
avvist tanken om å medvirke til en felles nordisk terminologi (kapittel 2.3.4, un
avsnitt «En samling av nasjonale TFV-begreper»).

11.2.7 Mindretallets forslag
Drøftelsen foran viser at en i realiteten står overfor to ulike spørsmål.

Det viktigste spørsmålet, slik mindretallet ser det, er utvilsomt om flerta
prinsipp «regulert overstyring», med innhold som beskrevet av flertallet, er i 
svar med norske forpliktelser etter EØS-avtalen. Som det fremgår, er mindret
tvil om dette spørsmål er blitt tilstrekkelig utredet. Mindretallet ser det slik at f
tallet har latt regnskapsfaglige hensyn styre vurderingene i for sterk grad. Slike
deringer er utvilsomt av vesentlig betydning. Det samme gjelder imidlertid for 
dets folkerettslige forpliktelser.

Mindretallet er ikke enig i flertallets rettsoppfatning mht. adgangen til «regu
overstyring». På dette grunnlag må mindretallet bestemt tilrå at spørsmåle
videre utredet på bredt grunnlag.

Når det gjelder den øvrige del av artikkel 2, dvs. nr. 1 tom. 4, har mindreta
merket seg at disse deler av bestemmelsen er eller vil bli implementert i alle b
land. Etter mindretallet oppfatning er det vanskelig å se hvilke hensyn som s
tale for at Norge blir stående alene på dette punkt.

Når det gjelder forholdet mellom «pålitelig bilde» og «god regnskapsskikk
å bemerke at de to begrepers funksjon i et rettslig system er prinsipielt forskje

Ulikheten i funksjon fremkommer først og fremst ved at «pålitelig bilde» e
artikkel 2 nr. 5 er en overordnet klausul. På visse strenge vilkår pålegges et
skapsliktig foretak i unntakstilfeller å avvike fra en eller flere enkeltbestemmel
direktivene. Videre er dette begrepet en del av fellesskapets rett.

«God regnskapsskikk» er på den annen side et nasjonalt begrep med en s
rende funksjon innenfor lovens ramme.

En vil således i fremtiden ha å gjøre med to sett standarder:
– EU-standarden, uttrykt ved «pålitelig bilde», supplert og videreutviklet g

nom fortolkning, uttalelser fra kompetente organer, rettsavgjørelser, pra
osv., samt

– Nasjonale standarder, uttrykt ved «god regnskapsskikk».

Mye kan derfor tale for at loven anvender begge begreper, for å skille mellom
som er EU-relatert og det som reguleres av nasjonale standarder, slik det ser 
en vil innrette seg i Sverige.

Mindretallet kan ikke tilrå at Norge unnlater å implementere artikkel 2 nr. 1
En vil imidlertid nøye seg med å skissere utformingen av en lovbestemmel

dette punkt:

Dersom det i unntakstilfeller viser seg at anvendelsen av en bestemm
denne lov fører til årsregnskapets resultat eller balanse ikke gir et pålit
bilde, skal den regnskapspliktige i det enkelte tilfelle fravike denne lo
stemmelse for å gi et pålitelig bilde. Bestemmelsen i første ledd får bare a
vendelse dersom utfyllende opplysninger og begrunnelser i noten
årsregnskapet ikke er tilstrekkelige til å gi et pålitelig bilde.
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Ethvert fravik fra en lovbestemmelse skal angis og begrunnes i no
til årsregnskapet med opplysning om fravikets betydning for resultate
for balansen.

Dersom en bestemmelse i denne lov fravikes med hjemmel i fø
ledd, skal regnskapsføringen likevel såvidt mulig gjennomføres i sam
lovens grunnleggende regnskapsprinsipper.

Skissen tar først og fremst sikte på å vise hvilke elementer som kan være akt
en bestemmelse av denne type. Når mindretallet viker tilbake for å ta opp et ko
lovforslag på dette punkt, har dette først og fremst sammenheng med at e
bestemmelse vanskelig lar seg innpasse i det nåværende lovutkastets struk
oppbygging. Å endre på dette ligger klart utenfor den tids- og ressursmes
ramme som står til mindretallets disposisjon.

Et viktig trekk ved en regel som åpner for fravik fra enkeltbestemmelser
etter mindretallets oppfatning være å angi innenfor hvilke rammer dette skal k
skje. Fraviket skal ha som mål å tilfredsstille kravet om «et pålitelig bilde». I en
sammenheng synes det etter mindretallets oppfatning rimelig klart at foretaket
når en enkeltbestemmelse fravikes i et unntakstilfelle, må søke å holde seg in
den ramme som grunnleggende regnskapsprinsipper setter. I fjerde ledd i s
ovenfor er det gitt anvisning på dette gjennom henvisningen til «... lovens grunnleg-
gende regnskapsprinsipper». Mindretallet har imidlertid innvendinger mot frem
stillingen i lovutkastet av grunnleggende regnskapsprinsipper. Det vises til me
dene i kapittel 11.6 Transaksjonsprinsippet.

11.3 REGNSKAPETS FORMÅL
Regnskapets formål er etter mindretallets oppfatning svært knapt omtalt i utre
gen. Til dette kommer at flertallets formålsangivelse overvurderer hensynet til 
talmarkedet og kapitalinvestorer, sett i forhold til regnskapets betydning for
skapsretten, som beskyttelse for kreditorer og dets betydning for foretakets a
samt regnskapets rolle i beskatningen.

I utredningen "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2.1.2 «Konsep-
tuelt rammeverk» er det bl.a. anført:

«Ideelt sett burde de grunnleggende regnskapsprinsippene utledes 
formål regnskapet skal tjene, nemlig å gi brukerne av regnskapet info
sjon som kan være til nytte når de skal foreta økonomiske beslutninge

Det heter videre i "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapittel
7.1 (om oppstillingsplaner bl.a.) at «..., bør det markeres at regnskapets vik
funksjon er å vise inntjening».

Disse uttrykte formål med regnskapet bygger etter vår oppfatning førs
fremst på angloamerikansk teori - der spesielt behovet for å gi økonomisk info
sjon til kapitalmarkedene står sentralt ved utforming av regnskapsreglene.

I utredningen "Regnskapsplikt" i kapittel 3.2. uttales bl. a.:

«I visse sammenhenger er årsregnskapet tillagt viktige sekundære fun
ner, f.eks. rettsvirkninger i forhold til selskapsrettslige bestemmelser. 
kelte tilfeller må det til og med åpenbart være slik 
informasjonsfunksjonen er underordnet den selskapsrettslige funksjon

Flertallets formålsangivelse er imidlertid for snever. En minst like viktig regnsk
funksjon for de fleste bedrifter i Europa er utvilsomt at det danner grunnlag
utbytteutdeling og beskatning. Det er etter mindretallets oppfatning en vese
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svakhet med utredningen at den ikke grundigere drøfter hvorvidt hensynet til k
torbeskyttelse tilsier stor grad av forsiktighet i regnskapsføringen.

Som et eksempel på dette poenget viser vi til konklusjonen til Ordelheid
Pfaff i sin bok (1994, side 79) om tysk regnskap:

«In general it is true to say that, in Germany, disclosure for investment
poses in the annual accounts takes second place to their role in determ
the distribution of profits. ..... the reasons lie principally in the fact that
parties who have a vital interest in an enterprise (major shareholders, c
tors and employees) do not rely solely on the information in the annua
count when making decisions, but have access to inside informatio
institutional means, e.g. via the supervisory board and the workers' c
cil».

Det må presiseres at den kontinentaleuropeiske regnskapstradisjonen - som
land er eksponenten for - innebærer at regnskapsreglene utformes slik at ove
og egenkapital må måles på forsiktig måte.

Det er ikke mindretallets syn at de hensyn som tilsynelatende blir tillagt ho
vekten i tysk/kontinentale regnskapstradisjonen, i Norge skal innta en hovedro
fortrengsel for informasjonshensyn. Det blir imidlertid etter mindretallets syn
skjev fremstilling av regnskapets formål om en ikke anerkjenner at hensyne
kreditorer, ansatte og til selskapsrettslige forhold i det minste er klart sideor
Dersom en vurderer spørsmålet i forhold til det overveiende antall av regns
pliktige, de små og mellomstore foretakene, er det nok også riktig å si at hens
til kreditorer, ansatte, til selskapsrettslige forhold og også til skatteforhold går f
informasjonshensynet. Derimot kan det være riktig nok at flertallets formålsa
velse i første rekke er treffende for konsernregnskapet - særlig der morselska
børsnotert.

Norske realitet tilsier at regnskapets utbyttefunksjon og kreditorbeskytte
funksjon er fremtredende i små og mellomstore selskaper. Mindretallet mene
for at bedriftene bør ha rett til å benytte forsiktige regnskapsprinsipper som be
ter kreditorene mot overdrevne utbytteutdelinger på grunnlag av urealiserte og
usikre resultater. Blant annet på dette grunnlag går vi imot å forlate forsiktig
prinsippet i regnskapsføringen.

11.4 FORHOLDET TIL GOD REGNSKAPSKIKK

Mindretallets vurdering

Flertallet forslag til § 4-10 lyder slik:

Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk.

Mindretallet vil peke på at forholdet mellom lovgivningen og den rettslige stan
den «god regnskapsskikk» i praksis har fremstått som juridisk uklart i en årr
Dersom en skal unngå misforståelser i fremtiden, er det derfor etter vår oppfa
nødvendig med presiseringer i lovteksten som gjør det klart at standarden
regnskapsskikk» står tilbake for lovens bestemmelser. Mindretallet har merke
at flertallet vil plassere sitt forslag til bestemmelse i lovforslagets "Vurderingsre-
gler" i kapittel 4 Grunnleggende regnskapsprinsipper. Under "Grunnleggende regn-
skapsprinsipper" i kapittel 2.2 «Grunnleggende prinsipper i norsk regnskapslov
ning» uttales bl.a. «Hovedprinsippet i regnskapslovgivningen er det generelle k
vet om at regnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk.» En plas-
sering i loven som omtalt, og uttalelser som i sitatet foran, bidrar etter mindret
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oppfatning i en viss utstrekning til å befeste den uklarheten mindretallet har pe
foran.

Mindretallet går på denne bakgrunn inn for en bestemmelse som gjør de
at «god regnskapsskikk» har en supplerende funksjon i forhold til lovens be
melser.

Vi viser forøvrig til at en utforming bygget på et slikt syn er i samsvar med K
dittilsynets forskrift av 22. juni 1995 nr. 675 § 2-4 om årsregnskap for banker 
samt at den også er i samsvar med Regnskapslovutvalgets («Arbeidsgruppen
slag til lov i NOU 1993:2, der det ble tatt opp følgende lovforslag:

«§ 4 Generelt om årsoppgjøret
1. Årsoppgjør og i tilfelle konsernoppgjør utarbeides etter reglene i de

lov "Regnskapsplikt" i kapittel 3, forsåvidt ikke annen lov eller forskrif
med hjemmel i lov finner anvendelse. Årsoppgjør og konsernoppgjø
skal utarbeides i overensstemmelse med regnskapsstandarder f
med hjemmel i § 21 C, og forøvrig i samsvar med god regnskapss

2. .....»

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår følgende lovtekst:

Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i denne lov, forsåvidt ikke
nen lov eller forskrift med hjemmel i lov finner anvendelse, og forøvr
samsvar med god regnskapsskikk

Denne bestemmelsen bør etter mindretallets oppfatning plasseres i lovens "Regn-
skapsplikt" i kapittel 3 Innledende bestemmelser. Mindretallet konstaterer at d
dette punkt neppe foreligger noen uenighet, bortsett fra mindretallets syn på be
for at dette prinsipp bør komme entydig til uttrykk i lovteksten.

11.5 FORSIKTIGHETSPRINSIPPET. AVSETNINGER

Forsiktighetsprinsippet

Etter 4. direktiv artikkel 31 (1) skal de enkelte stater sørge for at «... verdsett
av postene oppført i årsregnskapet ...» blir gjort i samsvar med enkelte almin
prinsipper som er angitt i artikkelen. Artikkel 31 (1) (c) lyder således slik:

« c) verdsetting skal foretas i henhold til forsiktighetsprinsippe
og spesielt 

aa) kan bare overskudd fastsatt på balansedagen tas 
med,bb)skal det tas hensyn til alle forventede forpliktels
og mulige tap oppstått i løpet av regnskapsåret eller i et
ligere regnskapsår, selv om forpliktelsene eller tapene fø
blir kjent i tidsrommet mellom balansedagen og det tids
punkt da balansen settes opp,cc)skal det tas hensyn til 
avskrivninger, enten resultatet for regnskapsåret blir und
skudd eller overskudd,

 ...» Etter mindretallets oppfatning er forsiktighetsprinsipp
slik det kommer til uttrykk i artikkel 31 et grunnleggende prinsipp i 4. selskapsr
direktiv. Det fremgår også entydig av artikkelens tekst at de berørte stater er 
å implementere dette prinsipp.

Etter mindretallets oppfatning bygger prinsippet også på reelle hensyn,
norsk lov bør ivareta. En viser bl.a. til det mindretallet har uttalt om regnskapet
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mål (kapittel 11.3). Mindretallet kan ikke se at informasjonshensynet vil lide u
anvendelsen av dette prinsipp. Hensynet til selskapsrettslige virkninger, kredit
skyttelse og andre regnskapsinteressenter som foretakets ansatte tilsier o
loven gir uttrykk for at forsiktighet i regnskapsføringen er et grunnleggende p
sipp. Samtidig angir vilkåret om påregnelighet (jfr. nedenfor) at det utvilsom
ligge utenfor rammen av dette prinsipp om foretaket f.eks. søker å bygge opp s
reserver.

Mindretallet slutter seg forøvrig til flertallets uttalelse i "Grunnleggende regn-
skapsprinsipper" i kapittel 2.4.5 om at forsiktighetsprinsippet er et av de grunnl
gende regnskapsprinsippene som norsk regnskapslovgivning bygger på, og e
i at usikkerhet betinger forsiktighet i vurderingene, slik at overvurdering av eie
ler eller inntekter og undervurdering av forpliktelser eller kostnader blir unngå

Avsetninger

Gjeldende regnskapslovgivning inneholder ingen anvisning om de grunnlegg
prinsipper for avsetninger. Videre anvender gjeldende lov, og forsåvidt også fl
lets utkast til lov, betegnelsene «gjeld» og «forpliktelser» i en annen og v
betydning enn det som ellers gjelder i lovgivningen. «Gjeld» er etter lovgivnin
forøvrig normalt en rettslig fastslått forpliktelse som går ut på betaling av et peng
beløp. En «forpliktelse» er likeledes en rettslig bindende plikt til å yte noe, heru
penger. Det regnskapsmessige begrepet «gjeld» nyttes langt fra alltid bare o
pengeforpliktelser. Det er dessuten klart at de regnskapsmessige begrepe
videre enn til det som er rettslig fastslått, ettersom såvel «gjeld» som «forplikte
også omfatter økonomisk målbare oppofrelser, hva enten de er rettslig fastslå
det antas å være en overvekt av sannsynlighet for at oppofrelsen vil bli en re
Regnskapslovgivningens begreper «gjeld» og «forpliktelser» bygger med and
på et påregnelighetskriterium. Mindretallet ser det som et vesentlig spørsmål
dette påregnelighetskriteriet kommer til uttrykk i lovteksten som et lovbestemt
ment i forsiktighetsprinsippet.

Kravet til økonomisk målbarhet er her en henvisning til de prinsipper som e
anvendes i regnskapet for å finne fram til økonomiske størrelser. Forsiktighets
sippet bygger således ikke på særskilte normer ved kvantifiseringen.

Mindretallet anvender «sannsynlig» som uttrykk for påregnelighet, dvs. so
uttrykk for resultatet av en skjønnsmessig vurdering der sjansen for at oppofr
blir en realitet er større enn at oppofrelsen kan unngås. Etter mindretallets o
ning er det imidlertid ikke akseptabelt at f.eks. en påregnelig oppofrelse be
overvurderes med utgangspunkt i forsiktighetsprinsippet.

Mindretallets forslag

Mindretallet tar opp forslag om at § 4-6 skal lyde slik:

Vurderingen skal foretas i henhold til forsiktighetsprinsippet. Dette inne-
bærer særlig at bare inntekt opptjent på balansedagen kan tas med, og
skal tas hensyn til alle påregnelige forpliktelser og tap som er opps
regnskapsåret. Dette gjelder selv om forpliktelsene eller tapet først blir 
i tidsrommet mellom balansedagen og det tidspunkt da årsregnskapet 

Det kan bare avsettes for forpliktelser og tap som er klart definert 
sin art og som på balansedagen ansees som sikre eller sannsynlige.

Bestemmelsen hører i tilfelle hjemme i lovens "Vurderingsregler" i kapittel 4
Grunnleggende regnskapsprinsipper. Bortsett fra en mindre redaksjonell endr
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mindretallets forslag i samsvar med § 2-7 i Kredittilsynets forskrift av 22. juni 1
nr. 675.

11.6 TRANSAKSJONSPRINSIPPET
Kapittel 4 i lovteksten inneholder forslag til lovregler om grunnleggende regnsk
prinsipper. I "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 i innstillingen er
disse grunnprinsipper drøftet.

Etter § 4-1 er transaksjonsprinsippet foreslått som et grunnleggende prin
Dette er foreslått lovfestet slik:

Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på tran
sjontidspunktet.

Et annet grunnleggende regnskapsprinsipp er at inntekt skal resultatføres når
opptjent.Dette prinsipp er kommet til uttrykk i lovutkastet § 4-2 som lyder slik:

Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.

Etter lovutkastet er disse to prinsipper likestilt. Under pkt. 2.4.3 uttales imidle
følgende:

«Utvalget vil foreslå som et grunnleggende regnskapsprinsipp at inn
skal resultatføres når den er opptjent. I sammenheng med en transak
basert historisk kost modell betyr prinsippet utsatt resultatføring av inn
som ikke er opptjent, og i spesielle tilfeller fremskutt resultatføring av o
tjent inntekt i forhold til transaksjonstidspunktet.»

Et eksempel på et slikt unntak fra transaksjonsprinsippet, er løpende avreg
metode for langsiktige tilvirkningskontrakter. Flertallet foreslår en plikt til
anvende løpende avregningsmetode, jfr. pkt. 2.4.3.. Flertallet har imidlertid 
funnet behov for å lovfeste dette eksplisitt, idet dette anses som en fremskutt
tatføring, som følger av lovutkastets § 4-2. Samtidig uttales under pkt. 2.3.
denne metode er et unntak fra transaksjonsprinsippet.

Slik mindretallet oppfatter dette vil det kunne være motstrid mellom tran
sjonsprinsippet og opptjeningsprinsippet. I slike tilfelle skal opptjeningsprinsip
gå foran. Dette er imidlertid ikke kommet til uttrykk i lovutkastet.

I tillegg til den motstrid som er nevnt foran, er det også andre forhold som
per problemer med transaksjonsprinsippet. Det er ofte ikke tilstrekkelig at det 
ligger en transaksjon, som forøvrig ikke er nærmere definert, men det vil ofte s
ytterligere vilkår før en transaksjon skal regnskapsføres. Vi viser i denne fo
delse til pkt. 2.4.3 der det vises til regnskapssirkulære fra Oslo Børs der det u
følgende:

«Oslo Børs ønsker å presisere at det kun er ved transaksjoner som inne
en vesentlig overføring av risiko mellom partene at gevinst og tap ved
hendelse tas inn i resultatregnskapet.»

Mindretallet er derfor i tvil om det er riktig å lovfeste et transaksjonsprinsipp.D
som det skal gjøres, er det iallfall behov for å klargjøre nærmere hva som m
med transaksjon og eventuelle ytterligere krav. Det synes også å være beho
avklare forholdet mellom dette prinsipp og andre prinsipper som synes å kun
i motstrid med transaksjonsprinsippet. Tatt i betraktning at transaksjonsprins
neppe er tilstrekkelig avklart i utredningen, blir også lovens begrep «transaks
tidspunktet» stående noe uformidlet.



NOU 1995:30
Kapittel 11 Ny regnskapslov 328

t et

at
ebære
k, at

i det
nelse,
p opp-
 det
n tidli-
n trans-
kaps-
t det
erdier.
nslå-

es til
 skal

r det

at det
s som
va og
ssige

nydan-
hand-
men-

s også
e for-

sige
skaps-
i den
ksjelo-
jelder
ital,
å liten
egen-

apita-
s mel-
e del

 redu-
Mindretallet er forøvrig ikke kjent med at noe annet EU-land har lovfeste
transaksjonsprinsipp.

11.7 FUSJON OG FISJON

11.7.1 Fusjon. Flertallets standpunkt

I "Fusjon og fisjon" i kapittel 5 «Fusjon og fisjon» foreslår utvalgets flertall 
fusjon som hovedregel skal anses som en egenkapitaltransaksjon. Det vil inn
ved en fusjon etter aksjeloven § 14-1 første punktum, kalt fusjon ved oppta
eiendeler og forplikter i det overdragende selskap oppføres til virkelig verdi 
fusjonerte selskap. Ved fusjon etter aksjeloven § 14-7, såkalt fusjon ved nydan
skal eiendeler og forpliktelse i det som må anses som det overdragende selska
føres til virkelig verdi i det nydannede selskap, mens aktiva og forpliktelser fra
selskap som i realiteten må anses som det overtakende, skal oppføres til de
gere regnskapsmessige verdi. Tilsvarende foreslås at fisjon skal anses som e
aksjon med den konsekvens at de utfisjonerte eiendeler og forpliktelser regns
føres til virkelig verdi. Gjeldende regler bygger på kontinuitetsprinsippet, dvs. a
nye selskapet skal fortsette med de tidligere selskapers regnskapsmessige v

Unntak skal gjelde ved fusjon ved opptak dersom det foreligger en samme
ing av tilnærmet likeverdige interesser. Da skal eiendeler og gjeld viderefør
balanseført verdi. Tilsvarende skal ikke gjelde ved fusjon ved nydannelse. Da
eiendeler og gjeld fra begge selskaper regnskapsføres til virkelig verdi.

Det vises for øvrig til lovutkastet §§ 5-10 og 5-11 og §§ 5-12 og 5-13 nå
gjelder konserndannelse.

11.7.2 Fusjon. Mindretallets vurdering og forslag
Mindretallet er enig i at det regnskapsmessig kan være riktig å legge til grunn 
innskudd som skjer i det overtagende selskap ved en fusjon skal behandle
ethvert annet innskudd av egenkapital. Dette innebærer at innskudd av akti
passiva skal fastsettes til reell verdi. Vi er videre enig i at den regnskapsme
behandling bør være den samme enten fusjonen skjer ved opptak eller ved 
nelse. Etter mindretallets oppfatning bør imidlertid den regnskapsmessige be
ling også være den samme i disse to former for fusjon når det foreligger en sam
slåing av interesser. I begge tilfeller bør kontinuitetsmetoden benyttes, sålede
for fusjon ved nydannelse. Når den økonomiske realitet er den samme bør ikk
men være avgjørende.

Mindretallet mener imidlertid at en slik endring i den regnskapsmes
behandling som er begrunnet i regnskapsmessige vurderinger ikke bør få sel
rettslige konsekvenser. I Ot.prp. nr. 36 (1993-94) er det uttalt at en endring 
regnskapsmessige behandlingen «krever derfor en særlig gjennomgang av a
vens utbytteregler». Mindretallet er enig i dette, og mener at dette ikke bare g
i forhold til utbyttereglene men også i forholdet mellom fri og bundet egenkap
herunder reservefond. Målet må være at endringen i regnskapsmetode i s
utstrekning som mulig skal påvirke utbyttegrunnlaget og størrelsen på bundet 
kapital sammenlignet med forholdene ved regnskapsmessig kontinuitet.

En mulig løsning på akkurat dette problemet vil være at den del av egenk
len som tilsvarer den bokførte egenkapital i det overdragende selskap fordele
lom fri og bundet egenkapital i samme forhold som i nevnte selskap. Den øvrig
av egenkapitalen blir bundet i fond som ikke kan deles ut som utbytte. Fondet
seres i samme takt som merverdiene avskrives.
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Når det gjelder den skattemessige behandling av fusjon viser mindretal
pkt. 1.5.1.

Etter mindretallets oppfatning er det ulike hensyn for hvordan fusjoner og f
ner skal behandles regnskapsmessig og skattemessig. Fusjoner er skattemes
ansett som en sammenslutning og ikke en avhendelse. En endring i den regn
messige behandling endrer ikke dette forholdet. Hensynet til at bedrifter kan f
omorganiseringer i form av fusjon og fisjon uten at det utløser skattemessige
sekvenser tilsier også fortsatt skattemessig kontinuitet.

I Finansdepartementets høringsutkast om den skattemessige behandl
fusjon argumenteres det imidlertid for at en endring i den regnskapsme
behandling også kan tale for en endring i den skattemessige behandling. Det 
derfor til grunn i forslaget at det for den skattemessige vurdering er en avgjø
forutsetning at transaksjonen gjennomføres med kontinuitet regnskapsmessig
som dette vilkåret opprettholdes, synes ikke mindretallet at det bør foretas en
ring i reglene for den regnskapsmessige behandling.

Mindretallet mener at før det gjøres endringer i den regnskapsmessige be
ling av fusjon må de selskapsrettslige konsekvenser utredes og nødvendige e
ger foretas i aksjeloven. Videre er det nødvendig å avklare de skattemessige fo

Når det gjelder konsernregnskapet bør oppkjøpsmetoden innføres med mind
det foreligger en sammenslåing av interesser.

11.7.3 Fisjon. Flertallets forslag
Flertallet foreslår at «Fisjon ved kapitalnedsettelse kan betraktes som tingsutt
det gjenværende selskapet og tingsinnskudd i det overtakende selskapet
transaksjonsprinsippet skal tingsuttaket og tingsinnskuddet måles til virkelig v
Regnskapsføring av tingsuttaket til virkelig verdi implisere at merverdi blir re
sert».

Mindretallet forstår dette slik at det i gjenværende selskap skal den virk
verdi av eiendeler og gjeld som utfisjoneres redusere egenkapitalen. Samtidi
merverdien inntektsføres. I det selskapet som overtar eiendeler og gjeld beh
overdragelsen som en egenkapitaltransaksjon til virkelig verdi.

11.7.4 Fisjon. Mindretallets vurderinger og forslag
Konsekvensen av dette er at fisjonen får en resultateffekt i det selskapet som
sjonerer, samtidig som egenkapitalen reduseres med virkelig verdi av eiende
gjeld. Flertallet uttaler:

«Når transaksjonen måles til virkelig verdi, vil merverdier bli realisert
resultatført. Motstykket til dette er at uttaket blir ført til et høyere be
(salgsverdien) enn ved kontinuitetsmetoden. Reelt sett er imidlertid utt
identisk. Sluttresultatet for både aksjonærer og kreditorer i det overdra
de selskapet blir følgelig det samme, uansett regnskapsmetode.»

Mindretallet er ikke enig i at sluttresultatet blir det samme, uansett regnskap
tode. Dette skyldes at realisasjon av merverdien øker resultatet, mens uttake
reduserer resultatet men går direkte mot egenkapitalen.

Med de nåværende regler om reservefond er det vel uklart hvordan reduks
av egenkapitalen i det utfisjonerte selskap skal fordeles mellom bundet og fri 
kapital. Det vises her til diskusjonen om nedsettelse av aksjekapitalen. Før de
res endringer i den regnskapsmessige behandling av fisjon er det derfor nød
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Etter mindretallets oppfatning er det også behov for å gjennomgå nærmer
teriene for når kontinuitetsunntaket skal gjelde. Det er forutsatt av flertallet at 
tinuitetsunntaket skal gjelde når overtakende selskaper har samme eiersamm
ning. Det er behov for nærmere avklaring av hva som ligger i dette. Når det u
at kapitaltransaksjoner ved en fisjon vanligvis vil falle inn under kategorien «tr
aksjoner mellom nærstående parter», skyldes vel det nettopp at det ved fisjo
vil være de samme eiere i det overdragende selskap og det overtagende s
Mindretallet synes derfor det er behov for nærmere utredning før det tas stand
til den regnskapsmessige behandling av fisjoner.

Mindretallet vil legge til at flertallets begrep «kontinuitetsunntak» er en lite 
dig begrepsdannelse.

Mindretallet foreslår følgende lovutkast: Mindretallet foreslår at § 5-10
Fusjon utformes slik:

Fusjon regnskapsføres som en sammenslåing, der eiendeler og gjeld
overdragende foretaket videreføres til balanseførte verdier. I konsernregn-
skapet skal eiendeler og gjeld i det overdragende foretaket regnskap
med utgangspunkt i virkelige verdier. Dersom fusjonen er en sammens
av interesser, skal balanseførte verdier videreføres.

§ 5-21 i flertallets forslag blir på denne bakgrunn overflødig.

11.8 KONSERNREGLER. SYVENDE DIREKTIV

11.8.1 Innledning

I kapittel 1.3.2 er redegjort for implementering av direktivene. Det vises der bl.
EØS-avtalens art 7, som bestemmer at rettsakter (les: direktiver) er bindende n
gjelder målsetting og innholdet, men gir de nasjonale myndigheter valgfrihet nå
gjelder form og metode for rettslig inkorporering.

Mindretallet vil for sin del føye til at EF-domstolen i de senere år har avsag
rekke dommer som fastsetter ganske strenge krav til medlemsstatene med he
på en korrekt implementering av direktiver (Jf EF-Karnov 1990 side 1006).

På dette grunnlag er det mindretallets vurdering at flertallet har unnlatt å im
mentere en rekke av bestemmelsene i det 7. selskapsrettsdirektiv på en korrek
Som følge av dette er det foreliggende forslaget blitt vesentlig mindre detaljer
det som er nødvendig etter EØS-avtalen. For ordens skyld føyer vi til at fors
også er vesentlig mindre detaljert enn det som er tilfellet i den nasjonale lovgiv
i landene i EU (inklusive Sverige, jf. Regjeringsproposition 1995/96:10).

Generelt sett mener mindretallet at «Forskrift om årsregnskaper for ba
finansieringsforetak og morselskap for slike», av 22. juli 1995 («Bankregnskap
skriftene») "Avgivelse av årsregnskap og årsberetning" i kap 10 representerer en
slik tilfredsstillende implementering av det syvende direktiv. Mindretallet har v
dert om disse forskriftsbestemmelser kunne legges direkte til grunn som mind
lets forslag. Mindretallet har likevel valgt å ta utgangspunkt i flertallets forslag
fremmer nedenfor de endringsforslag som vi anser som vesentlige.

11.8.2 Konsolideringsplikt. Rettslig/faktisk kontroll. Eierinteresse
7. direktiv artikkel 1 lyder slik:

1. Medlemsstatene skal pålegge ethvert foretak som hører inn u
nasjonal lovgivning, å sette opp et konsolidert regnskap og en kon
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dert årsberetning dersom dette foretaket (hovedforetak
a) har flertallet av stemmene til aksjeeierne eller deltakern

et annet foretak (underforetak), eller 
b) har rett til å oppnevne eller avsette et flertall av medlem

mene i et annet foretaks (underforetaks) administrasjon
ledelses- eller kontrollorgan og samtidig er aksjeeier elle
deltaker i dette foretaket, eller 

c) har rett til å utøve en bestemmende innflytelse på et fore
(underforetak) der det er aksjeeier eller deltaker, i henh
til en avtale med dette foretaket eller i henhold til en 
bestemmelse i foretakets vedtekter, når den lovgivning 
dette underforetaket hører inn under tillater at det hører 
under slike avtaler eller vedtektsbestemmelser. Medlem
statene kan unnlate å bestemme at hovedforetaket skal v
aksjeeier eller deltaker i underforetaket. Medlemsstater 
lovgivningen ikke inneholder bestemmelser om en slik 
avtale eller vedtektsbestemmelse, skal ikke pålegges å 
anvende denne bestemmelse, eller 

d) er aksjeeier eller deltaker i et foretak, og 
aa) flertallet av medlemmene i dette foretakets (underforeta

kets) administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan som 
fungert i løpet av regnskapsåret og i det foregående reg
skapsår og inntil oppstillingen av det konsoliderte regnsk
er blitt oppnevnt bare i kraft av å utøve hovedforetakets
stemmer, eller
bb)foretaket, i henhold til en avtale med andre aksjeeier
eller deltakere i dette foretaket (underforetaket), alene k
trollerer flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes stemm
i dette foretaket. Medlemsstatene kan fastsette nærmer
bestemmelser om avtalens form og innhold.

Medlemsstatene skal som et minimum pålegge de bestemmelser s
oppført under bokstav bb). De kan gjøre anvendelsen av bokstav aa) a
gig av at eierandelen skal utgjøre 20 % eller mer av aksjeeiernes elle
takernes stemmer. Bokstav aa) skal imidlertid ikke anvendes derso
annet foretak overfor underforetaket har de rettigheter som er nevnt u
bokstav a), b) eller c).

2. Foruten tilfellene nevnt i nr. 1 og inntil en senere samord
ning, kan medlemsstatene pålegge ethvert foretak som 
hører inn under nasjonal lovgivning, å sette opp et kons
dert regnskap og en konsolidert årsberetning når dette f
taket (hovedforetaket) har en kapitalinteresse som define
artikkel 17 i direktiv 78/660/EØF, i et annet foretak (unde
foretak), og når 

a) det faktisk utøver en bestemmende innflytelse på under
foretaket, eller 

b) det selv og underforetaket er underlagt hovedforetakets
les ledelse.

Som det fremgår, gir artikkelen nr. 1 et pålegg om implementering av konso
ringsplikt i nærmere angitte tilfelle, der hovedvilkåret, noe forenklet, er at morse
apet har kontroll på rettslig grunnlag.

Artikkelens nr. 2 inneholder en medlemslandsopsjon, hvoretter nasjonals
kan fastsette konsolideringsplikt på grunnlag av at morselskapet kan utøve efak-
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tisk kontroll, gitt at denne kontroll er kombinert med en «kapitalinteresse» 
angitt i 4. direktiv artikkel 17, der det bl.a. heter:

«I dette direktiv menes med »kapitalinteresse«, rettigheter til kapital i a
foretak i form av verdipapirer eller ikke, som ved å skape varig tilknytn
til disse foretak skal bidra til selskapets virksomhet. Eierandel som u
en del av et annet selskaps kapital skal anses som kapitalinteresse n
overstiger en prosentandel fastsatt av medlemsstatene som ikke kan
høyere enn 20 pst.»

Mindretallets vurdering

Flertallet har i § 1-2 annet ledd foreslått at «bestemmende innflytelse» skal væ
avgjørende konsolideringskriterium. Det antas i innstillingens pkt. 3.7.2 at dette
terium innebærer at de spesifikke konsolideringskriteriene i 7. direktiv art 1c
1dbb), derved anses implementert.

Etter mindretallets oppfatning er dette ikke en tilstrekkelig klar implemente
av nevnte bestemmelser i det 7. direktiv. En klargjøring av konsolideringskrite
direkte i lovteksten er dessuten en fordel dersom en ønsker en ensartet prakt
av loven. Mindretallet har også lagt vekt på at flertallets forslag vil fravike lovre
leringen i landene i EU - noe som vil bryte med intensjonene om europeiske h
nisering på dette felt.

Mindretallet viser til at bestemmelsene er korrekt implementert i bankre
skapsforskriften § 10-1.

I likhet med de fleste EU-land har flertallet foreslått at adgangen i henho
artikkel 1.2 (de facto kontroll) utnyttes, jf lovforslagets § 1-2 («bestemmende
flytelse»). I utgangspunktet støtter mindretallet flertallets syn på dette punkt.
rige har for øvrig ikke fremmet forslag om implementering av art 1.2 (proposisjo
side 113, der det argumenteres med «betydanda avgränsningsproblem i de
tiska tillämpningen»).

Om vilkåret til å ha en «kapitalinteresse» uttaler flertallet under avsnittet «p
sipiell drøftelse» i pkt 3.7.2 bl.a.:

«Konsernkriteriet faktisk kontroll supplerer kriteriet juridisk kontroll. Fa
tisk kontroll er knyttet til fjerde direktivs begrep «kapitalinteresse», s
forutsettes å gjelde i alle fall ved eierandeler over 20 pst. Medlemslan
kan fastsette en annen prosentgrense, men i lovutkastet har utvalget fo
å nytte direktivets 20 pst grense.»

Avsnittet refererer seg til fjerde direktivs artikkel 17, der kapitalinteresse er 
nert. Til tross for uttalelsen har flertallet ikke fremmet noe lovforslag om kapita
teresser, og har heller ikke forslått noen lovbestemmelse som angir noen 
grense. Slik grense er i stedet lagt til grunn i premissene for lovforslaget om til
tede selskaper i § 5-8, jf innstillingens pkt 4.5.3.

Mindretallet finner flertallets beskrivelse om implementering av 4. direk
artikkel 17 (kapitalinteresse) uklar. Mindretallet legger i likhet med Danmark 
Hasselager «Årsregnskabsloven» 1992 side 234 ) og Sverige (Prp 1995/96 -D
side 115) til grunn at nevnte bestemmelse ikke behøver å implementeres. Øvri
- land har implementert bestemmelsen.

I Danmark er imidlertid 7. direktiv artikkel 1.2 implementert ved Årsregnskabs-
loven § 1 annet ledd nr. 6 e). Det er her oppstilt et vilkår om «kapitalandel» i u
foretaket må innehas for at faktisk kontroll skal kunne utløse konsolideringsp
Etter mindretallets oppfatning må også Norge oppstille et slikt vilkår. Dersom
ikke skjer, vil Norge bli stående som det eneste av de berørte land som har
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slikt standpunkt, med det avvik fra europeisk harmonisering dette innebærer. 
en sak for seg at flertallets standpunkt vil bli vanskelig å praktisere.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 1-2 Konsern i sin helhet bør lyde slik:

Et morselskap utgjør sammen med datterselskap eller datterselskap
konsern. En regnskapspliktig regnes som morselskap dersom dette fo
ket (hovedforetaket):
1. har flertallet av stemmene til aksjeeierne eller deltakerne i et annet 

tak, eller
2. har rett til å oppnevne eller avsette et flertall av medlemmene i et a

foretaks administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan og samtidi
aksjeeier eller deltaker i dette foretaket, eller

3. har rett til å utøve en bestemmende innflytelse på et foretak (under
tak), i henhold til en avtale med dette foretaket eller i henhold til
bestemmelse i foretakets vedtekter, eller

4. er aksjeeier eller deltaker i et foretak, og foretaket, i henhold til
avtale med andre aksjonærer eller deltakere i dette foretaket (unde
taket), alene kontrollerer flertallet av aksjeeiernes eller deltake
stemmer i dette foretaket.

En regnskapspliktig foretak (hovedforetaket) som er aksjonær eller
taker i et annet foretak (underforetaket) regnes også som morselska
som
a) foretaket faktisk utøver en bestemmende innflytelse på underforet

eller
b) foretaket selv og underforetaket er underlagt hovedforetakets f

ledelse.

Foretak som står i forhold som nevnt i annet og tredje ledd til et m
selskap, er datterselskap.

Ved beregningen av stemmeflertall og rett til å velge eller avsette 
tallet av medlemmer til styret skal rettigheter som morselskapet og dets
terselskaper innehar, regnes med. Det samme gjelder rettigheter
innehas av andre på vegne av morselskapet eller et datterselskap.

11.8.3 Unntak fra konsolideringsplikt
Etter artikkel 13.3.b) skal datterselskaper kunne unntas fra konsolidering de
dette ikke kan gjøres uten «....uforholdsmessige store kostnader og innen en rim
frist».

Flertallet foreslår at bestemmelsen ikke implementeres. Mindretallet er ue
dette, og mener at norske konserner må få de samme rettigheter som andr
peiske konserner på dette området.

Mindretallet vil tillegge at denne unntaksbestemmelsen bør anvendes me
forsiktighet av foretakene. Det må stilles krav til noteopplysninger, se lovforsla
§ 7-14.

Mindretallet foreslår at § 3-7 tredje ledd skal lyde:

Datterselskap kan utelates fra konsolideringen hvis:
1. Datterselskapet er uvesentlig. Hvis flere uvesentlige datterselskap

sammen er vesentlige, kan unntaksregelen likevel ikke anvendes.
2. De nødvendige opplysninger ikke kan innhentes innen en rimelig 
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11.8.4 Beregningsgrunnlaget for minoritetsinteresser. Mindretallets vurde-
ring.

Mindretallet går inn for at en utnytter medlemslandsopsjonen i 7. direktiv arti
19.

Bestemmelsene i 7. direktiv artikkel 19 beskriver elimineringsmetodene
oppkjøp av datterselskap i konsernforhold. Artikkel 19.1.a lyder:

«Denne motregning skal foretas på grunnlag av bokført verdi på det 
punkt foretaket for første gang inngikk i konsolideringen.De differan
som fremkommer ved motregningen, skal så langt det er mulig fordele
rekte på de poster i den konsoliderte balanse som har en høyere eller 
verdi enn den bokførte verdi.»

Da elimineringen her tar utgangspunkt i bokført verdi, kalles metoden « book v
method» i europeisk regnskapslitteratur.

I artikkel 19.1.b heter det bl.a. at «Medlemsstatene kan tillate eller fastsette 
motregning foretas på grunnlag av verdien av påviselige aktiva og passiva.... Da
elimineringen her tar utgangspunkt i eiendelenes verdier, kalles metoden «re
tion method» i europeisk regnskapslitteratur.

Flertallets lovforslag i § 5-12 legger artikkel 19.1.b til grunn (jf pkt 6.2.
Alternativ b) er for øvrig i overensstemmelse med gjeldende regnskapsstan
Norge.

Flertallet har ikke beskrevet forskjellen mellom a) og b) på en fyldestgjøre
måte. Forskjellen kommer primært til syne ved oppkjøp av datterselskaper
minoritetsinteresser. Ved alternativ a) («bokført verdi») skal bare majoritetsan
av merverdiene komme frem i konsernbalansen, mens minoritetsinteressene
nes med utgangspunkt i datterselskapenes bokførte egenkapital. Alternativ 
overensstemmelse med «Benchmark Treatment » i IAS, 22 artikkel 31, og er
uten vanlig praksis i USA. Den ledende posisjonen IASC og US GAAP har i in
nasjonal regnskapsutvikling, tilsier etter mindretallets oppfatning at dette alter
vet ikke må utelukkes i Norge. Mindretallet vil føye til at vi antar at det vil være
praktisk fordel for beregning av minoritetsandeler i balanse og resultatregnsk
datterselskapets egenkapital kan legges direkte til grunn.

Vi er kjent med at metoden ikke er særlig utbredt i Norge, men vil ikke le
avgjørende vekt på dette.

På teoretisk grunnlag kan løsningen forsvares ved å legge til grunn et strik
torisk kost synspunkt: Minoritetsinteressene har ikke tatt del i oppkjøpstransa
nen.

Av boka «Seventh Directive Options and Their Implementation (FEE 19
side 31) framgår at de fleste (8 av 12) EU-land tillater »bokført verdi metod
Flertallet har i sin argumentasjon under pkt 6.2.2 vist til Storbritannia (FRS 2),
er et av de fire land som forbyr metoden.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 5-12 nytt annet ledd skal lyde:

Tilordningen kan også foretas med utgangspunkt i datterselskapets bo
te verdier på kjøpstidspunktet. De differanser som da framkommer me
anskaffelseskost og morselskapets andel av egenkapitalen, skal tilo
datterselskapets identifiserbare eiendeler og gjeld basert på morselsk
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11.8.5 Negativ goodwill (tidsavgrenset inntekt) Mindretallets vurdering 7. 
direktiv artikkel 19 1c) første punktum lyder:

Eventuelle differanser som gjenstår etter anvendelsen av bokstav a) eller som
kommer av bokstav b), skal føres opp i den konsoliderte balanse som egen po
tilsvarende betegnelse.

Bestemmelsen forutsetter at negativ goodwill som fremkommer når anska
seskost på aksjer/andeler er lavere enn morselskapets andel av bokført egen
må vises separat i regnskapet. Det er altså ikke tillatt, som flertallet hevder 
pkt 4.4.3 , at negativ goodwill kan fratrekkes verdien av de enkelte eiendeler.

Bestemmelsen er ikke implementert av flertallet hva angår negativ good
Flertallet ønsker å legge til grunn gjeldende anbefaling til god regnskapskaps
hvoretter negativ goodwill kan fratrekkes eiendelenes verdi, også når det er 
mindre for datterselskapet enn andelen av bokført egenkapital.

Mindretallet er kjent med at IAS 22 artikkel 49 («Benchmark Treatment)» in
holder en bestemmelse som er i overensstemmelse med det norske ( og amer
) synet på negativ goodwill. Som nevnt er imidlertid denne løsningen i strid me
syvende direktiv, og må derfor antas bare i minimal utstrekning å være i b
Europa. Den europeiske revisororganisasjonen FEE har i brev av 20.7.1989 g
gende uttalelse om forslaget til Benchmark Treatment, artikkel 49:

«Article 19, paragraph 1c and article 31 forbid the use of this method»

Direktivets løsning er i overensstemmelse med IAS 22 artikkel 50 (Allowed A
native Treatment). Mindretallet finner å måtte legge artikkel 19.1.c til grunn fo
endringsforslag på dette punkt.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 5-12 nytt tredje ledd skal lyde slik:

Dersom anskaffelseskostnaden av andelene i datterselskapet lavere e
del av bokført verdi av datterselskapets netto eiendeler som andelene r
senterer, skal differansen føres opp som negativ goodwill (tidsavgre
inntekt) i konsernbalansen.

11.8.6 Sammenlignbare konsernregnskapstall.Mindretallets vurdering.7. di-
rektiv artikkel 28 lyder:

«Dersom sammensetningen av gruppen av foretak som inngår i konso
ringen, har endret seg vesentlig i løpet av regnskapsåret, skal det ko
derte regnskap inneholde opplysninger som gjør det mulig å foret
meningsfylt sammenligning av de på hverandre følgende konsoliderte 
skaper. Dersom endringen er vesentlig, kan medlemsstatene tillate
fastsette at denne plikten skal oppfylles ved at det settes opp en juste
ningsbalanse eller et justert resultatregnskap».

Flertallet forutsetter i utredningen "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømop
stilling" i kapittel 7.3 at lovutkastet § 6-6 representerer en tilstrekkelig impleme
ring av artikkel 28. Lovutkastet § 6-6 er utformet slik:
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«For hver post i balansen, resultatregnskapet og kontantstrømoppstillin
skal det vises tilsvarende tall fra foregående årsregnskap. Hvis årsregnskapen
er sammenlignbare, skal sammenligningstallene omarbeides.»

Mindretallet må konstatere at de opplysninger som kreves i henhold til første
punktum i artikkel 28 ikke er omfattet av § 6-6. Lovutkastet § 6-6 er etter mind
tallets oppfatning også uklar. Bestemmelsen kan forstås slik at den krever full o
beiding av årets og fjorårets resultatregnskap ved vesentlige endringer i konse
holdet, f.eks. ved at årets oppkjøp av datterselskaper forutsettes å være fore
1.1 i det foregående år. Legges en slik forståelse til grunn, er det innført et stre
omarbeidingskrav enn det som følger av artikkel 28 annet punktum.

Uansett forståelsen av flertallets forslag mener mindretallet at det ikke kan
ves å korrigere årsregnskap ved vesentlige endringer i konsernet. Av EU-land
det bare Spania som krever en omarbeiding etter artikkel 28 annet punktum
1993: Seventh Directive Options and their Implementation, side 33), men flert
forslag går lengre enn dette. Storbritannia og flere andre land tillater ikke enga
gang slik omarbeiding.

Etter mindretallets oppfatning bør implementering av første punktum i arti
28 skje slik det f.eks. er gjort i bankregnskapsforskriftene § 10-11.4 første pun

Mindretallets antar at opplysninger om salgsinntekter for kjøpte og solgte
skaper kan være et element i å tilfredsstille kravene i artikkel 28, se f.eks. «An
ling til god regnskapsskikk (GRS) Regnskapsmessig behandling av foretaksin
sjon», pkt. 13.1.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 6-6 nytt tredje ledd skal lyde:

Dersom sammensetningen av gruppen av selskap som inngår i kon
regnskapet, har endret seg vesentlig i løpet av regnskapsåret, skal de
soliderte regnskap inneholde opplysninger som gjør det mulig å foret
meningsfylt sammenligning av de på hverandre følgende konsoliderte 
skaper.

11.8.7 Ulike prinsipper i selskaps- og konsernregnskap.Mindretallets vurde-
ring.7. direktiv artikkel 29 nr. 1 - 3 lyder:

«
1. Aktiva og passiva i det konsoliderte regnskap skal verdifastsettes 

ensartede metoder og i samsvar med artikkel 31 til 42 og artikkel 
direktiv 78/660/EØF.

2.
a)Foretaket som setter opp det konsoliderte regnskap, skal anvend

samme metoder for verdifastsettelse som de som anvendes i dets eg
regnskap. Medlemsstatene kan imidlertid tillate eller fastsette at det
konsoliderte regnskap anvendes andre metoder for verdifastsette
samsvar med ovennevnte artikler i direktiv 78/660/EØF.

b)Når dette unntak anvendes, skal det angis i notene til det konsoli
regnskap og behørig begrunnes.

3. Når foretak som inngår i konsolideringen, har verdifastsatt aktiva
passiva som skal omfattes av det konsoliderte regnskap etter me
som avviker fra dem som anvendes ved konsolideringen, skal det 
tas ny verdifastsettelse av eiendelene og forpliktelsene i samsvar
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de metoder som anvendes ved konsolideringen, med mindre resu
av en slik ny verdifastsettelse er av uvesentlig betydning i forhold
formålet nevnt i artikkel 16 nr. 3. Det kan i særskilte tilfeller gjøres u
tak fra dette prinsippet. Slike unntak skal angis i notene til det kons
derte regnskap og behørig begrunnes.

Flertallet foreslår i lovutkastet § 4-8:

Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal a
des konsistent over tid. Prinsippanvendelsen i konsernregnskap og
skapsregnskap kan likevel være forskjellig.

Mindretallet støtter dette forslaget, ikke minst fordi vi mener at et konsernregn
og et selskapsregnskap ofte vil ha forskjellig formål (jfr. mindretallets merkna
kapittel 11.3 Regnskapets formål). Mindretallet vil samtidig presisere, at betyd
gen neppe vil bli særlig betydningsfull sett på bakgrunn av flertallets øvrige for
Flertallet vil bare tillate alternative regnskapsprinsipper for små foretak, mens
dretallet går inn for å tillate alternative prinsipper generelt for varer, renter og (e
utviklet) FoU.

Mindretallet vil imidlertid spesielt peke på at prinsippanvendelsen i selsk
regnskapet og konsernregnskapet som hovedregel være bør være ens.

Artikkel 29 nr. 3 annet og tredje punktum innebærer en rett for konsernse
per til i unntakstilfeller å unnlate å tilpasse seg konsernets prinsipper. Ikke mins
utenlandske datterselskaper antas denne bestemmelse å være aktuell. Mind
legger til grunn at bestemmelsen må implementeres, noe flertallet ikke syne
foreslått.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 4-8 skal lyde slik:

Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal a
des konsistent over tid. De regnskapsprinsippene som benyttes i morsels
pets selskapsregnskap, skal normalt være de samme so
konsernregnskapet. Forskjellige prinsipper er imidlertid tillatt dersom 
skjellene beskrives og behørig begrunnes i note.

Når foretak som inngår i konsernregnskapet har verdsatt eiendel
gjeld etter andre prinsipper enn de som gjelder for konsernregnskapet
det i konsernregnskapet foretas en tilpasning til konsernregnskapets
sipper, medmindre effekten av en ny vurdering er uvesentlig. Det kan i
tilfeller gjøres unntak fra dette prinsippet. Slike unntak skal angis i note
konsernregnskapet og behørig begrunnes.

11.9 INVESTERING I TILKNYTTET SELSKAP, DATTERSELSKAP OG 
FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET

Investering i tilknyttet selskap og datterselskap

Flertallet foreslår at tilknyttet selskap kan vurderes etter egenkapitalmetoden
skapsregnskapet. Datterselskap som konsolideres skal vurderes etter egen
metoden. Mindretallet forstår det slik at med «datterselskap som konsolid
menes hovedforetaket og dets datterselskaper. Selskaper som er morsels
underkonsern, og er unntatt fra konsolideringsplikt, omfattes ikke av plikten.

Flertallet uttaler under pkt. 4.5.3 «Ved egenkapitalmetoden blir resultatandele
i det tilknyttede selskapet eller datterselskapet inntektsført i investors regns
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samme periode. Egenkapitalmetoden gir derfor en riktigere periodisering
avkastningen på denne typen investeringer enn kostmetoden.» Etter mindretallets
oppfatning vil vurderingen av hva som gir det beste periodisering avhenge a
formålet med de enkelte regnskaper er.

For konsernregnskapet er et viktig formål å gi informasjon om den økonom
enhet, konsernet.

Selskapsregnskapet gjelder det enkelte selskap. Selskapet er en enhe
knyttet selskapsrettslige og skatterettslige virkninger til. Etter mindretallets op
ning er et viktig hensyn ved utarbeidelse av selskapsregnskapet kreditorbesk
og regnskapets basis for beskatningen. I forholdet til kreditorene i selskapet 
en viktig forskjell mellom resultatet inntjent av dette selskapet og resultatet inn
i tilknyttede selskaper og datterselskaper. Dette kommer også til uttrykk ved a
del av overskuddet som skriver seg fra de tilknyttede selskaper og dattersels
ikke kunne deles ut som utbytte.

Flertallet uttaler at det ikke er merkostnader forbundet med å anvende eg
pitalmetoden i selskapsregnskapet. Mindretallet er imidlertid ikke enig i flerta
uttalelse om at «Det er like relevant å anvende egenkapitalmetoden i selskapsr
skapet som i konsernregnskapet.».En slik plikt vil innebære at datterselskapet m
behandles på tre ulike måter, henholdsvis full konsolidering i konsernregn
egenkapitalmetode i selskapsregnskap og kostmetode for skatteformål. Mindr
mener mellomløsningen i selskapsregnskapet er unødvendig og ikke uten ek
beid for den regnskapspliktige.

Mindretallet foreslår derfor at det ikke skal være noen plikt til å anvende e
kapitalmetoden i selskapsregnskapet.

Forøvrig mener mindretallet at det i definisjonen av tilknyttet selskap i lo
kastet § 1-3 bør tas med en setning om at et selskap normalt kan sies å ha be
innflytelse når det har 20 % eller mer av stemmene, jfr. 7. direktiv artikkel 33.

Investering i felleskontrollert virksomhet

Flertallet foreslår at store foretak skal regnskapsføre deltakelse i felleskontr
virksomhet etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregns
Andre foretak kan velge bruttometoden, egenkapitalmetoden eller kostmetod

For selskapsregnskapet har, som flertallet uttaler, EU-direktivet ikke n
bestemmelse om bruttometode. Flertallet bruker derfor regulert overstyring
begrunnelse for bruk av bruttometode. Mindretallet er uenig i at direktivene
adgang til slik overstyring. Vi mener dessuten det gir liten mening å anvende
tometode for felles kontrollert virksomhet når denne metode ikke anvendes p
terselskap. Vi kan derfor ikke se at bruk av bruttometode gir et «true and fair v
Når det gjelder bruk av egenkapitalmetoden vises til det som er uttalt under 1
om dette i relasjon til datterselskap.

Mindretallet mener det konkret kan ligge slik an at bruttometoden kan ans
være et unntakstilfelle, jfr. art 2.5, se Hasselager Runge Johansen («Årsregnskabs-
loven»,1992 side 635). I så fall må art. 2.5 være implementert i norsk lov.

Mindretallet foreslår at det i selskapsregnskapet bør være en valgadgang
lom bruk av egenkapitalmetode og kostmetode på tilsvarende måte som for d
selskaper og tilknyttede selskaper.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår følgende endringer i lovutkastet:
§ 5-8 første ledd skal lyde slik:
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Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetod
konsernregnskapet og kan vurderes etter egenkapitalmetoden eller ko
toden i selskapsregnskapet. Investering i datterselskap kan vurderes
egenkapitalmetoden eller kostmetoden i selskapsregnskapet.

§ 5-9 første ledd skal lyde slik:

Deltakelse i felles kontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter bru
metoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsreg
pet skal deltakelse i felles kontrollert virksomhet regnskapsføres 
egenkapitalmetoden eller kostmetoden.

Flertallet uttaler at det ikke er behov for å implementere 7. direktivs artikkel 3
2 som henviser til bestemmelsene om utarbeidelse av konsernregnskap ford
er underforstått å følge av bruttometoden. Mindretallet er ikke enig i dette, og m
det er behov for å foreta en nærmere definisjon av hva som menes med brutto
den.

11.10REGELVERKET FOR NOTEOPPLYSNINGER

Note § 7-4

Flertallets forslag til § 7-4 lyder slik:

Store foretak skal gjøre rede for risiko ved endringer i finansielle prise

Mindretallet vil peke på at hverken i EU-direktivene, aksjeloven, regnskapslo
eller i premissene er dette diskutert per i dag. Det vil være svært vanskelig å 
om valutakursers og rentenivåers påvirkning på fremtidig egenkapital og re
uten utarbeidelse av komplekse beregningsmodeller. I tillegg er denne inform
nen svært vanskelig å revidere. Det bør gis stor fleksiblitet i kravene til informa
om fremtiden. Slik informasjon må kunne gis i form av mer generelle beskrive
av markeder, prisutvikling etc., og bør ikke være en del av de lovbestemte 
mumskrav.

Mindretallet foreslår derfor at forslaget til § 7-4 utgår.

Note § 7-12

Flertallets forslag til § 7-12 lyder slik:

For hver post innledet med arabertall under varige driftsmidler skal øko
misk levetid og valg av avskrivningsplan opplyses. For hver post ska
lanseførte leieavtaler opplyses. Årets tilgang av egentilvirkede va
driftsmidler skal opplyses. Det skal opplyses om hvilke forutsetninger 
er lagt til grunn for nedskrivning og reversering av nedskrivning.

Mindretallet stiller seg tvilende til om det er gjennomførbart å gi pålitelige opp
ninger om økonomisk levetid for grupper som inneholder mange forskje
anlegg. Dette kan lett bli særdeles skjønnsmessig med mindre økonomisk l
forutsettes nøyaktig å falle sammen med avskrivningsperioden. I så fall vil fo
kets avskrivningssatser innen den enkelte gruppe av anleggsmidler gi en indik
på økonomisk levetid.

Flertallet uttaler at dette forslaget er en videreføring av aksjeloven § 11-8 
Etter denne bestemmelsen skal selskapet gi opplysninger om alle leide anleg
ler nå leieavtalen er av vesentlig betydning for selskapets drift. Den fores
bestemmelsen krever mer enn dette.



NOU 1995:30
Kapittel 11 Ny regnskapslov 340

lsen
skriv-
 etter

lan-
m for
n blir

eavta-

g),

som

t
pkjøp
 opp-

ltfor
n. Det
re slik
rekti-
 slik

l I,
nde
lan

enka-
seført
-
 utgå-
ivning

, etter

r ikke
idig
ntuelle
Metode for avskrivning av anleggsmidler vil inngå som en del av beskrive
rundt bruk av regnskapsprinsipper etter § 7-2. I denne beskrivelsen vil også av
ningssatser for hver gruppe anleggsmidler inngå. Ytterligere spesifisering er
vår mening unødvendig.

Det er etter vår oppfatning ikke faktisk behov for å kreve spesifikasjon av ba
seførte leieavtaler for hver post. Opplysningsplikten bør være den samme so
ikke balanseførte leieavtaler etter lovutkastet § 7-11. Den siste bestemmelse
derfor foreslått endret til å omfatte både balanseførte og ikke balanseførte lei
ler. Kriteriene for opplysningsplikten er omtrent de samme.

Mindretallet vil bemerke at den endelige tekst til § 7-12 (flertallets forsla
først har vært kjent fra 21.10.95.

Mindretallet foreslår at § 7-12 utgår, § 7-11 siste punktum skal lyde slik:

Foretak som leier anleggsmidler skal gi opplysning om leieavtalen der
den etter foretakets forhold er vesentlig.

Note § 7-13

Flertallets forslag til lovtekst:

Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp.

Om denne bestemmelsen uttaler flertallet at goodwill bør «... spesifiseres for hver
enkelt virksomhetskjøp. En antar at små selskaper som aktivt driver med op
av virksomheter og derfor får goodwill i balansen, bør kunne finne seg i en slik
lysningsplikt selv om den strengt tatt ikke er obligatorisk etter direktivet.» Mindre-
tallets er ikke enig i dette. En slik en opplisting lett vil bli særdeles lang og a
detaljert. For større konsern kan dette fort utgjøre over en side i årsberetninge
er også tvilsomt om selskapene av konkurransehensyn ønsker å offentliggjø
informasjon for hvert enkelt oppkjøp. Dette går dessuten utover kravene i di
vene. Vi ser ikke tilstrekkelig grunn til ensidig å pålegge norske selskaper en
opplysningsplikt.

Goodwill inngår i det foreslåtte oppstillingsplan for balansen, jf. § 6-2, de
underpunkt 3. Goodwill vil derfor bli presentert enten i balansen eller i tilhøre
noter. Artikkel 37 nr. 2 i 4. direktiv krever kun opplysning om evt. avskrivningsp
utover 5 år. Det vises til mindretallets forslag til ny lovtekst om goodwill.

§ 7-13 bør utgå.

Note § 7-15

Flertallets forslag til lovbestemmelse:

Ved kjøp av aksjer eller andeler i selskap som regnskapsføres etter eg
pitalmetoden, skal sammenhengen mellom anskaffelseskost og balan
egenkapital på kjøpstidspunktet opplyses. For hver investering skal inngå
ende balanse, inntektsført resultat, andre endringer i løpet av året og
ende balanse i eierskapets årsregnskap opplyses. Merverdier og avskr
av merverdier skal opplyses.

Kravene i denne paragrafen, sammenholdt med kravene i § 7-11, medfører
mindretallets mening, for omfattende minimums opplysningskrav.

Siste avsnitt i § 7-15 baseres på foreløpig norsk regnskapsstandard og e
direktivkrav. Vi mener NRS gir tilstrekkelig regulering på dette området, samt
som det er mer fleksibelt å tilpasse en regnskapsstandard enn en lov for eve
senere endringer i internasjonal praksis.



NOU 1995:30
Kapittel 11 Ny regnskapslov 341

i og
n-

r det
ne bør
e.
rente
. Opp-
nker
ordi

dom-
. Det
erla-
som
 også

 ikke
en

tilsva-
 og vi

e.

raft-
jen-
miske

ilsva-
ne.
ne i
lte av
argu-
 det
jon.
egn-
Vi foreslår derfor at siste avsnitt utgår.

Note § 7-18

Flertallets forslag til lovtekst:

Obligasjoner skal spesifiseres etter debitorkategori. Balanseført verd
markedsverdi skal opplyses. Store foretak skal også gi en oversikt over re
tereguleringstidspunkter og gjennomsnittlig rente.

Spesifikasjonskrav av en slik art er ikke krav i direktivene. Mindretallet mene
er uheldig å innføre detaljerte norske særkrav på dette området og at krave
utelates med mindre det er snakk om en betydelig andel av foretakets balans

Uansett bør opplysningskravene justeres. Beregning av gjennomsnittlig 
blir svært kostnadskrevende for selskaper med bredt sammensatte porteføljer
lysninger om rentereguleringstidspunkter blir fort svært detaljert hvis man te
seg en full spesifisering. Opplysninger i intervaller virker lite hensiktsmessig f
det blir vanskelig å angi om endring vil virke gunstig eller ikke for selskapet.

Lovutkastet § 7-18 bør utgå.

Note § 7-31 Eiendomsvirksomhet

Flertallet foreslår følgende lovtekst:

Selskap som har betydelig eiendomsvirksomhet, skal opplyse om eien
mens art, geografisk beliggenhet, balanseført verdi og utnyttelsesgrad
skal opplyses om utleiekontrakter, herunder kontraktenes lengde, ved
get og om det er adgang til å justere vederlaget i kontraktsperiode. Der
det foreligger begrensninger i hvordan eiendommen kan utnyttes, skal
dette opplyses.

Mindretallet ser ikke at denne informasjonen er nødvendig for selskaper som
er børsnoterte. EU-direktivene stiller ikke krav til slik informasjon i notene, m
bare i forbindelse med prospekter. Oslo Børs har i regnskapssirkulære krevet 
rende informasjon. For børsnoterte selskaper gis derfor disse opplysningene
ser ikke grunnlag for å innføre et generelt lovkrav om slik informasjon i noten

Lovutkastet § 7-31 bør utgå.

Note § 7-32 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m v

Flertallet foreslås følgende lovtekst:

Selskap som har betydelig virksomhet innen utvinning av petroleum, k
produksjon eller gruvedrift, skal gi opplysning om antatte reserver og g
værende utnyttelsesperiode, konsesjonsperiode og andre økono
betingelser. Det skal opplyses om fremtidige utgifter til opprydding.

Slike opplysninger er et fremmedelement i notene til regnskapet. Det er ikke t
rende krav i IAS, US GAAP (bortsett fra antatte reserver) eller EU-direktive
Mindretallet ser det derfor ikke som naturlig at slik informasjon kreves i note
norske regnskap. I drøftelsen av lovteksten nevner utvalgets flertall at enke
disse opplysningene ikke er egnet for revisjon. Vi mener dette er et ytterligere 
ment for ikke å kreve slike opplysninger inntatt i notene. I EU-direktivene er
bare plikt til å gi slik informasjon i prospekter ved første gangs børsintroduks
Vi finner det på grunnlag av dette uheldig at vi får noteopplysninger i norske r
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skaper som man vanligvis ikke finner i notesett internasjonalt. Når det gjelder i
masjon om antatte reserver bør dette ikke være et krav i notene for selskap
ikke er børsnoterte.

Det er forøvrig uklart hva det siktes til med «opprydding» i flertallets lovutk
Lovutkastet § 7-32 bør utgå.

11.11OPPSKRIVING

Mindretallets vurdering

Flertallet foreslår at dagens adgang til å oppskrive anleggsmidler bør opphøre
hovedbegrunnelse anføres at oppskrivning er et fremmedelement i et transak
basert historisk kost regnskap. I utgangspunktet støtter mindretallet dette syn
dretallet antar likevel at opplysninger i årsregnskapet om virkelige verdie
anleggsmidler i mange tilfeller vil kunne være av interesse for regnskapsbru
f.eks. banker.

Mindretallet mener imidlertid at flertallets innfallsvinkel er for snever. So
nevnt innledningsvis i dette kapitlet har et finansregnskap andre funksjoner en
som er knyttet til regnskapets informasjonsverdi. Det legges også til grunn 
skaps- og skatterettslige sammenhenger. Når det gjelder oppskrivninger vise
sielt til reglene om fondsemisjoner og kapitalnedsetting.

Mindretallet viser også til skatteloven § 60 fjerde ledd, hvoretter regnskaps
sige verdier kan legges til grunn for beregning av kapitalavkastning når perso
tekt skal fastsettes. Ved å ta bort oppskrivningsadgangen, kan særlig små o
lomstore bedrifter bli påført nye skattebelastninger.

Mindretallet er prinsipielt av den oppfatning at en bør ha en oppskrivning
gang i samsvar med retningslinjene for dette i 4. direktiv.

Reglene om oppskrivninger i henhold til 4. direktiv art 33. er utformet anne
des enn de regler som i dag gjelder for oppskrivninger i Norge. Mindretallet vil
sielt påpeke at direktivet forutsetter at oppskrivningsfondet skal reversere
driftsmidlet avskrives eller selges.

Ved utforming av reglene er det lagt til grunn at oppskrivninger ikke s
påvirke måling av foretakets overskudd. Under henvisning til den tid mindret
har hatt til rådighet, se kapitlets innledning, har det ikke utformet en fullstendig
tekst. Således har mindretallet ikke foreslått regler om anvendelse av opp
ningsfond.

Mindretallets forslag

Mindretallet tar opp forslag om § 5-3 nytt fjerde og flg ledd:

Materielle og finansielle anleggsmidler, hvis verdi er vesentlig høyere 
det beløpet var oppført til i nærmest forutgående balanse, kan oppsk
til den høyere verdi, såfremt denne ikke skyldes forhold av forbigående
Verdiforøkelsen etter fjerde ledd skal overføres til et oppskrivningsfon

Av- og nedskrivninger på det oppskrevne beløp skal gjennomføres
løpene skal imidlertid ikke resultatføres, men i stedet belastes opps
ningsfondet.

Salgsgevinst ved salg av oppskreven eiendel skal beregnes på gru
av bokført verdi eksklusiv oppskrivningen. Den del av oppskrivningsfon
som gjelder den solgte eiendel, skal samtidig avvikles.

Årets endringer på oppskrivningsfondet skal angis i noter. Angive
skal vise:
1. Oppskrivningsfondet ved årets begynnelse
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2. Årets tilførsel til oppskrivningsfond
3. De beløp som er belastet oppskrivningsfondet
4. Oppskrivningsfondet ved årets slutt.

Årets bruk av fjerde ledd skal opplyses i notene med angivelse av 
ke eiendeler som er oppskrevet og av den metode som er brukt for b
ning av verdiøkningen. Av balansen eller av notene skal det beløp 
gjenstår av opprinnelig oppskrivning framgå.

11.12AVSKRIVNING

Mindretallets vurdering

Flertallets forslag til § 3-3 annet ledd lyder slik:

Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives et
fornuftig avskrivningsplan.

Mindretallet vil peke på at flertallet i sitt utkast til bestemmelsens annet ledd v
refører formuleringen «... fornuftig avskrivningsplan» fra gjeldende lov (aksjeloven
§ 11-10). Dette innebærer i tilfelle at lovteksten fortsatt vil forholde seg taus i
hold til grunnleggende prinsipper for avskrivning. Mindretallet anser flertallets 
mulering på dette punkt som for lite opplysende.

Mindretallet vil videre peke på at gjeldende lov har et noe uklart forhold til 
målet med avskrivninger. Aksjeloven § 11-10 annet ledd slår fast et prinsip
årlige avskrivninger etter en «... fornuftig avskrivningsplan», men åpner likevel for
at dette kan unnlates, når, som det heter, anleggsmidlet «... åpenbart allerede er til-
strekkelig avskrevet».Mindretallet vil peke på at gjeldende lov som følge av dette
uklar mht. om avskrivningene i noen grad har som formål også å avspeile an
midlets verdi.

Mindretallets forslag til utforming av § 3-3 annet ledd vil gjøre det klart
avskrivning er en metode for kostnadsfordeling. Anleggsmidlets virkelige ver
et spørsmål som bare får betydning i forhold til nedskriving. Også på denne
grunn er det etter mindretallets syn vesentlig at den grunnleggende bestemm
om avskrivning får en utforming som klart viser at avskrivningen har som form
fordele anskaffelseskost over anleggsmidlets økonomiske levetid.

Mindretallet vil legge til at en ikke kan se at det hersker noen uenighet me
flertallet og mindretallet om hvilke grunnleggende prinsipper som skal s
avskrivninger. Det vises bl.a. til det som er sagt i utredningens "Vurderingsregler"
i kapittel 4.3.7 om avskrivning av varige driftsmidler med begrenset økonom
levetid. Mindretallet legger med andre ord vesentlig vekt på at disse prinsipper
kommer til uttrykk i lovteksten.

Mindretallets forslag

Mindretallet tar opp forslag om at § 3-3 annet ledd i lovutkastet utformes slik:

Dersom anleggsmiddel har begrenset økonomisk levetid skal anskaffe
kost gjennom avskrivning fordeles planmessig over anleggsmidlets øk
miske levetid.

11.13KOSTNADER TIL FORSKNING OG UTVIKLING

Mindretallets vurdering

I flertallets forslag er § 5-16 utformet slik:
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Små foretak kan kostnadsføre utgifter til forskning og utvikling.

Med unntak av særregelen for små foretak har flertallets lovutkast ingen ko
bestemmelse om den regnskapsmessige behandlingen av kostnader til forskn
utvikling (FoU). Lovutkastet skiller heller ikke mellom egenutviklet og FoU erv
vet mot vederlag («kjøpt»). Mindretallet forstår flertallet slik at det forutsetter at
kostnader til FoU skal balanseføres (kapittel 4.4.2).

Mindretallet går for det første inn for at lovteksten må inneholde en rege
den regnskapsmessige behandlingen av kostnader til FoU. Mindretallet er 
enig med flertallet i at FoU ervervet mot vederlag («kjøpt FoU») må balanse
etter vanlige regler for anleggsmidler.

Når det gjelder egenutviklet FoU, går mindretallet inn for at det må oppret
des et valg mht. kostnadsføring eller balanseføring på dette punkt. Det er en
setning at balanseføring av kostnader til forskning og utvikling under ingen om
dighet kan skje med mindre foretaket er tilført vesentlige og varige verdier, dv
det på balansetidspunktet eksisterer en forventning om fremtidig inntjening, 
denne forventning er belagt med en rimelig grad av sannsynlighet. I samsva
bestemmelsene i 4. selskapsrettsdirektiv er det vår oppfatning at loven må inne
regler om dette, og inneholde krav om særskilt opplysning om begrunnelse de
avskrivningsperioden i unntakstilfelle går ut over 5 år. Forøvrig må de van
regler for avskrivning og nedskrivning gjelde.

Mindretallet vil peke på at kostnadsføring er et internasjonalt anerkjent 
sipp, som bl.a. bygger på at vurderingen av de verdier som er skapt ved kos
til forskning og utvikling i svært mange tilfeller må bli usikker. Såvel usikkerhe
som muligheten for misbruk bør etter mindretallets oppfatning føre til at balan
ring ikke skal være eneste alternativ. En antar videre at det vil være i strid
direktivets bestemmelser å pålegge balanseføring av egenutviklet FoU.

Mindretallet legger forøvrig også en viss vekt på at et påbud om regnskaps
sig balanseføring (som eneste alternativ) kan reise skattemessige spørsmål.

Mindretallet viser forøvrig til forbudet i 4. direktiv artikkel 34.1.b (jfr. artikke
37) mot å utdele utbytte på grunnlag av balanseførte FoU-kostnader.

Mindretallets forslag

Mindretallet tar opp følgende forslag til lovbestemmelse:

Dersom foretaket selv driver forskning og utvikling kan kostnadene op
res som anleggsmiddel. Det er et vilkår at kostnadene har tilført foret
vesentlige og varige verdier. Dersom slike utgifter er balanseført gjelde
vanlige regler for avskrivning og nedskrivning. Avskrivningsperioden 
likevel bare i unntakstilfelle forlenges utover fem år. Det skal i så fall s
skilt opplyses om begrunnelsen for dette.

11.14FORRETNINGSVERDI (GOODWILL)

Mindretallets vurdering

Mindretallet tar opp forslag om at en i hovedsak beholder innholdeti gjeldende lov,
dog uten den 20-års begrensning i avskrivningsperioden som en nå har.

Mindretallet mener videre at det er et klart behov for en særskilt bestemm
om reglene for balanseføring av forretningsverdi (goodwill) i loven. Etter det m
dretallet kan se, vil dette også falle sammen med de krav som følger av 4. sel
rettsdirektiv, der det stilles konkrete krav om oppfyllelse av opplysningsplikt 
som avskrivningen strekker seg ut over 5 år.
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Mindretallets forslag

Mindretallet tar opp forslag om en «goodwill»-bestemmelse med følgende u
ming:

Goodwill, jfr. § 6-8, skal som hovedregel avskrives over fem år. Avsk
ningsperioden kan forlenges, såfremt det gis særskilt opplysning om 
kene til dette.

11.15VARIABEL ELLER FULL TILVIRKNINGSKOST

Mindretallets vurdering

Flertallets forslag til § 5-15 lyder slik:

Små foretak kan anvende variabel tilvirkningskost som anskaffelsesko
tilvirkning.

Når det gjelder foretak som ikke anses som små foreslår flertallet at anskaff
kost skal settes til «tilvirkningskost», jf forslagets § 5-4. Flertallet legger antak
til grunn at en andel av indirekte tilvirkningskostnader normalt inngår i tilvirknin
kost, jf utredningen "Vurderingsregler" i kapittel 4.3.3.

Fjerde direktiv artikkel 35.3.(omløpsmidler) lyder:

«
a) Tilvirkningskostnaden skal beregnes ved at kostnader direkte knytt

det aktuelle produkt legges til innkjøpsprisen for råvarer og forbruks
rer.

b) En rimelig del av kostnadene som bare indirekte knytter seg til det a
elle produkt kan inngå i tilvirkningskostnaden, i den utstrekning
gjelder tilvirkningsperioden.»

Mindretallet peker på artikkelen angir at en rimelig del av kostnadene kan in
Etter mindretallets oppfatning innebærer bruk av dette ordet at direktivet bevis
gitt foretakene en valgrett mellom å legge variabel (eventuelt direkte kostn
eller full tilvirkningskostnad til grunn. Når det gjelder mindretallets nærmere a
mentasjon for dette, vises det til drøftelsen om renter under pkt 11.13 nedenf

Mindretallet legger også til grunn at det foreligger gode reelle grunner til 
rett til å legge variabel tilvirkningskost til grunn. Det vises bl.a til hensynet til f
siktighetsprinsippet, hensynet til pålitelige regnskaper (påslag av andel av fas
virkningskostnader kan lett bli vilkårlig), og hensynet til at det ofte kan bli be
samsvar mellom bedriftenes interne regnskap og årsregnskapet.

Etter dette er mindretallet kommet til at alle foretak i loven må gis adgang
velge mellom variabel og full tilvirkningskost.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 5-4 annet ledd skal lyde:

Ved tilvirkning skal variabel tilvirkningskost inngå i anskaffelseskost. En
melig andel av periodens faste tilvirkningskostnader kan også inngå.
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11.16BALANSEFØRING AV RENTER OG ANDRE L ÅNEKOSTNADER

Mindretallets vurdering

Flertallet har ikke foreslått noen lovbestemmelse om regnskapsmessig beha
(aktivering eller løpende utgiftsføring ) av renter som påløper ved kapitalbin
under tilvirkning av eiendeler. I pkt 4.3.3 synes flertallet å legge til grunn en 
til balanseføring, dvs at renter skal anses som en del av eiendelens tilvirkning

Da såvel norsk som internasjonal praksis på dette området varierer, mene
dretallet at spørsmålet må avklares ved en lovbestemmelse.

Fjerde direktiv artikkel 35.4 lyder slik:

«Renter på kapital som er lånt for å finansiere produksjonen av anleggs
ler kan medregnes i tilvirkningskostnaden i den utstrekning de gjelde
virkningsperioden.»

Tilsvarende regel kan anvendes for omløpsmidler, jfr. artikkel 39.2
I «The Accounting Harmonization in the European Communities. Problem

applying the fourth directive on the annual accounts of limited companies» (E
pean Commission 1990) uttales det om denne bestemmelsen (side 27):

«According to article 35 (4) interest on capital borrowed to finance the 
duction of fixed assets may be included in the production costs to the e
that it relates to the period of production. The inclusion of such interes
der «Assets» must be disclosed in the notes on the accounts.

The question was raised as to whether this provision prohibits Mem
States from requiring such interest to be included in another balance 
item (e.g. the item «formation expenses» and whether Member States
prohibit the inclusion of such interest in the production costs.

The original proposal for the Fourth Directive gave Member States
option of authorizing the capitalization of interest on the capital borrow
to finance the production of fixed assets. In response to a request formu
by the Economic and Social Committee in its opinion, this option becam
right for companies in the final version of the Directive. As a result, Me
ber States may no longer prohibit companies from including such inte
in production cost. The new wording of this Article has made it directly 
plicable and has at the same time excluded the inclusion of such intere
der any other balance sheet item.»

Mindretallets understreker at direktivet her uttrykkelig forutsetter at foretaket 
ha en valgadgang. De synspunkter som kommer fram stadfester at direktive
ordet «kan» bevisst har

gitt foretakene en rett til å velge mellom utgiftsføring og aktivering. D
enkelte stat kan ikke frata bedriftene denne retten, slik flertallet foreslår. Den 
ske professor dr. juris Per Thorell har for øvrig fremmet de samme synspunkte
side 95 i sin bok « EG:s redovisningsrätt » (Iustus Förlag 1993).

Flertallets forslag har (jf innstillingens pkt 1.3.2 ) lagt til grunn at ovennev
valg kan gjøres av medlemsstaten, dvs at denne kan innrette sin lovgivning 
bare et alternativ er tilgjengelig for bedriftene. Mindretallet er ikke enige i dette
viser primært til ovennevnte uttalelse fra kommisjonen. Vi viser også til at det
kan dokumenteres at noe EU-land har implementert artikkel 35.4 slik flertallet 
slår. Så lenge europeiske bedrifter står overfor en fleksibel lovgivning på 
området, bør dette også gjelde i Norge.

Mindretallet vil også anføre at periodisering av renter i regnskapet anta
også er bindende skattemessig. Mindretallet finner ikke grunn til å bidra til skje
beskatning på dette området. Mindretallet vil også peke på at beregning av ak
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rentebeløp i mange tilfeller vil måtte bero på temmelig skjønnsmessig vurderi
noe som bør unngås.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at § 5-4 første ledd får nytt annet punktum:

Renter på kapital som er lånt for å finansiere produksjonen av anleggs
ler og omløpsmidler kan medregnes i tilvirkningskostnaden i den uts
ning de gjelder tilvirkningsperioden. I så fall skal medregning av sl
renter under «eiendeler» opplyses i noter til årsregnskapet.

11.17LANGSIKTIGE TILVIRKNINGSKONTRAKTER (PROSJEKTER)

Mindretallets vurdering

Flertallet foreslår at små foretak skal kunne nytte fullført kontrakt metode ved l
siktige tilvirkningskontrakter, uavhengig av om kriteriene for bruk av løpe
avregning metode er oppfylt, men har ikke tatt opp forslag om noen bestem
som skal gjelde for andre foretak. En forstår flertallet slik at den regnskapsme
behandlingen av langsiktige tilvirkningskontrakter skal følge av de foreslåtte re
i lovutkastet "Fusjon og fisjon" i kapittel 5. Mindretallet viser til sine merknader
kapittel 11.6 om transaksjonsprinsippet, og er av den oppfatning at det er beh
en særskilt lovregel om dette emne.

Flertallet anfører at det er uenighet om løpende avregning metoden er 
med fjerde direktiv. Mindretallet kan ikke se at det kan være begrunnet tvi
dette. I «The accounting harmonization in the European Communities» uttaler
taktkomiteen bl.a. (side 3):

«Long term contracts are generally understood to mean contracts whic
late to work or services over a period of more than one year. Accountin
such contracts poses problems because, allthough the charges rela
execution of the contract can easily be identified and allocated to the fi
cial year in which they are incurred, the same is no true of income, whi
often paid in pre-determined stage payments which do not relate direc
the amount of work done. One solution to this problem is to take inc
into account only after final completion of the contract. Another metho
to relate the proportion of income to be taken into account to a propo
of the contract not exceeding that which has been completed at the e
the year.

In the Committee's view, the second method is admissible under th
urth Directive provided that the prudence principle laid down in Arti
31(1)(c) is clearly observed. In other words, this means that:
a) the total contract income must be known.(
b) it must be possible for the proportion of work completed to be calc

ted accurately, and(
c) the work on the contract must be sufficiently advanced.

It was also pointed out that, where a loss was anticipated on a con
provision had to be made for the entire loss as soon as it was discove

Mindretallets forslag

Mindretallet tar opp forslag om følgende lovbestemmelse:
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Langsiktige tilvirkningskontrakter. Langsiktige tilvirkningskostnader verd
settes etter løpende avregningsmetode.

Små foretak kan inntektsføre langsiktige tilvirkningskontrakter e
fullført kontrakt metoden.

Bestemmelsen hører i tilfelle hjemme i lovens "Fusjon og fisjon" i kapittel 5.
§ 5-19 utgår.

11.18VALUTA
Utredningens lovutkast foreslår poster i fremmed valuta behandlet slik:

§ 5-7 Utenlandsk valuta
«Pengeposter i utenlandsk valuta skal omregnes med balansedagens ku
Mindretallet er enig i dette forslag, men har en noe avvikende begrunnels
Direktivet oppstiller krav om noteopplysning for den behandlingsmåte som

benyttet for slike poster,se artikkel 43.1.(1), «For poster i årsregnskapet som e
eller opprinnelig var angitt i utenlandsk valuta, skal det opplyses om grunnlage
omregning til nasjonal valuta, ...».En vil imidlertid legge til at selvom et direktiv på
et bestemt punkt eller område ikke har anvist noen konkret løsning, vil sel
direktivenes alminnelige prinsipper angi en rettslig bindende ramme for behan
gen av spørsmålet.

Det går klart fram av en undersøkelse gjennomført av FEE («Fédération des
Experts Comptables Européens: European Survey of Published Financial S
ments in the Context of the Fourth Directive. 1989» at nasjonal rett innenfor EF
varierer (i den utstrekning spørsmålet overhodet er behandlet i lovgivningen),
praksis i de ulike EF-land er relativt uensartet. Mindretallet kan ikke se at en ha
belegg for å anta at dette bygger på «regulert overstyring» av lignende art som
tallets prinsipp i denne utredningen. I "Vurderingsregler" i kapittel 4.5.2 «Dags-
kursprinsippet for pengeposter i utenlandsk valuta» er det uttalt bl.a. følgende

«Direktivet har ingen særskilte regler om valutaomregning. Dette forh
har gitt opphav til to ulike forståelser av direktivets betydning for vur
ringsregler for valuta. Én forståelse er at de alminnelige vurderingsreg
i direktivet må gjelde valuta etter som det ikke er gitt særregler. En an
forståelse er at medlemslandene står fritt til å velge vurderingsregler fo
luta.»

Mindretallet er enig i denne beskrivelsen. I «The Future of Harmonization of A
unting Standards in the European Communities» (utgitt av Kommisjonen 1
opplyser C. Regoort, visepresident i FEE, under «Survey of Accounts on the 
og the Fourth Directive» bl.a. følgende om valutaomregning:

«The translation of foreign currency items in the annual accounts is m
oned only in the Fourth directive as an element of additional informatio
the notes. The method applied must be explained, but what method s
be used is an open question. Only in France and Greece the national
lation identifies and/or limits the methods to be used. In most other cou
es specific pronouncements have been issued by professional bodies.
pronouncements differ slightly from one country to another, especially w
respect to the recording on translation gains. In most countries transl
of balances at closing rates is suggested.»

Tatt i betraktning at forarbeider i vanlig forstand til direktivet ikke er tilgjengeli
vil det antakelig nytte lite å spekulere over om direktivet eventuelt opprinnelig 
ger på en ikke uttalt forutsetning som åpner for ulike metodevalg ved den 
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skapsmessig behandlingen av poster i fremmed valuta, eventuelt om omregn
én valuta til en annen ikke regnes å innebære noen egentlig «verdsettingsme
direktivets forstand. De siterte uttalelser etterlater imidlertid ikke tvil om hva s
er den faktiske situasjon - ulike metoder anvendes i full åpenhet over tid. De
referert i dokumenter Kommisjonen selv utgir. Mindretallet legger til grunn at
åpenbart må ha utviklet seg til en akseptert forståelse at 4. direktiv tillater 
metoder for regnskapsmessig behandling av valuta.

Mindretallet kan således ikke se at § 5-7 i lovutkastet representerer et 
med 4. direktiv.

Mindretallet finner ikke tilstrekkelig grunn til å gå nærmere inn på om d
direktivbestemte opplysningsplikten bør inntas i § 5-7, men legger til grunn a
må forutsettes dekket gjennom reglene i lovutkastet "Resultatregnskap, balanse o
kontantstrømoppstilling" i kapittel 7 om noteopplysninger.

11.19MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Mindretallets vurdering

I flertallet foreslår § 5-6 utformet slik:

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsport
je skal vurderes til virkelig verdi.

Mindretallet er ikke uenig i at det kan anføres regnskapsfaglige grunner for fle
lets forslag.

Det er imidlertid et problem at bestemmelsen anvender begrepene «marke
sert» og «handelsportefølje» uten at disse blir nærmere presisert i lovteksten
derfor blir stående uten retningslinjer som kan bidra til å bestemme innholdet
lig når begge begreper er her tillagt vesentlige avgrensende funksjoner.

Spørsmålet er imidlertid om forslaget er i strid med EU's 4. direktiv, art 3
som lyder:

«a) Omløpsmidlene skal verdsettes til anskaffelseskostnad e
tilvirkningskostnad, med forbehold for bestemmelsene 
under bokstav b) og c) nedenfor.-

«b) Verdijustering for omløpsmidler skal foretas slik at de op
føres med laveste markedspris eller i spesielle tilfeller m
en annen lavere verdi som fastsettes for dem på balans
gen ....»-Flertallets begrunnelse for at forslaget likevel e

overensstemmelse med direktivet er at «regulert overstyring er tillatt».Mindretallet
viser til den særskilte drøftelse av dette spørsmål.

Europeisk regnskapslitteratur er entydig når det gjelder å konstatere at fin
elle omløpsmidler ikke kan verdsettes til markedsverdi når kostprisen er lave
f.eks. FEE 1992, side 133. For øvrig har intet EU-land fortolket overstyringsreg
på samme måte som flertallets forslag. Forslaget bidrar derfor ikke til europeis
monisering innen regnskap.

Mindretallet finner å måtte legge avgjørende vekt på at § 5-6 ikke gir utt
for et unntakstilfelle.

For ordens skyld opplyses at flertallets forslag vil kunne gjennomføres for 
ker i henhold til bankregnskapsdirektivet (EØF 86/635).

Mindretallet vil uttale at det likevel er et spørsmål om 4. direktiv artikkel 33
mulighet for å benytte balansedagens kurs som verdi for slik finansielle omløps
ler. Denne bestemmelse gir medlemslandene gir medlemslandene adgang til å
andre vurderingsprinsipper. Bestemmelsen gjelder imidlertid etter den norske



NOU 1995:30
Kapittel 11 Ny regnskapslov 350

sielle

ter
mfat-

itua-
 til å

rdi.
erd-

 og

irek-
s når

g av
rt liten
nale

 føres
kom-
ne for
være
rder
nin-
gen-

rinsipp

mme
settelsen bare for anleggsmidler og varebeholdninger, og således ikke for finan
omløpsmidler.

Mindretallet kan imidlertid konstatere av Danmark og Storbritannia tilla
bruk av balansedagens kurs i visse tilfeller. Etter den danske direktivteksten o
tes imidlertid også finansielle omløpsmidler.

Mindretallet vil på bakgrunn av den danske direktivtekst og den faktiske s
sjon i Danmark og Storbritannia under tvil foreslå at det innføres en adgang
benytte balansedagens kurs.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslår at lovforslaget § 5-6 utgår.
Mindretallet foreslår nytt annet og tredje ledd i lovutkastet § 5-2:

Kursnoterte finansielle omløpsmidler kan likevel vurderes til virkelig ve
Anvendelsen av annet ledd skal opplyses i noter. Forskjellen mellom v
settelsen etter første og annet ledd skal tillegges oppskrivningsfondet.

Mindretallet legger til grunn at forskjellen mellom verdsettelsen etter første
annet ledd i mindretallets forslag ikke kan resultatføres.

11.20KORRIGERING AV FEIL/ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP

Mindretallets vurdering

Flertallets forslag til § 4-7 lyder:

Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Virkning av endring av regn-
skapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap, skal føres d
te mot egenkapitalen. Andre unntak fra kongruensprinsippet skal gjøre
det er i samsvar med god regnskapsskikk.

Mindretallet mener det er uheldig at man i loven krever at virkning av endrin
regnskapsprinsipp skal føres direkte mot egenkapitalen da dette fører til svæ
fleksibilitet i loven. Det vil dessuten kunne oppstå situasjoner hvor internasjo
regnskapsstandarder tillater at virkningen av endring av regnskapsprinsipp
over resultatregnskapet. Dette vil for eksempel kunne være tilfellet når nye, 
plekse standarder gjør det tilnærmet umulig å omarbeide sammenligningstalle
tidligere regnskapsperioder. Etter vår oppfatning bør loven, der det er mulig, 
fleksibel og åpen slik at den ikke stenger for fremtidig utvikling av NRS-standa

Vi foreslår derfor at paragrafen endres slik at det fremgår at det kun er virk
gen av korrigering av feil i tidligere årsregnskap som skal føres direkte mot e
kapitalen. Den regnskapsmessige behandlingen av endring av regnskapsp
som følge av en ny standard, bør skisseres i den aktuelle standard.

Mindretallets forslag

Mindretallet foreslå at § 4-7 skal lyde slik:

Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Virkning av korrigering av
feil i tidligere årsregnskap, skal føres direkte mot egenkapitalen. Det sa
skal som hovedregel gjelde virkning av endring av regnskapsprinsipp.
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11.21ANLEGGSMIDLER, BETINGET NEDSKRIVNINGSPLIKT

Obligasjoner som skal holdes til forfall

Utvalgets flertall går i "Nærmere om betinget nedskrivningsplikt for anleggsmidl
i kap. 4.3.7 «Nærmere om betinget nedskrivningsplikt for anleggsmidler» inn 
pålegge teoretisk korrekt verdi (for fast-rente-obligasjoner) hensyntatt endrin
renteforholdene.

Mindretallet mener dette er uheldig og i strid med rundskriv 46/94 fra Kre
tilsynet, som behandler regnskapsmessig behandling av obligasjoner i skad
kringsselskapene. Rundskrivet sier bl.a. at:

De kriterier som i dette rundskriv er lagt til grunn for klassifiseringen
obligasjoner bygger på tilsvarende kriterier i «Statement of Financial Ac
unting Standards No. 115: Accounting for Certain Investments in Debt
Equity Securities» (FAS 115) utgitt av Financial Accounting Standa
Board. ...

.....
En streng fortolkning av varig eie er at obligasjonsinvesteringen er

stemt for å holdes til forfall. En slik klassifikasjon bygger på to grunnl
gende forutsetninger.

Foretaket må:
1. ha en intensjon om å holde obligasjoner til forfall, og
2. ha evne til å holde obligasjonen til forfall.
.....
Verdivurderingen av obligasjoner som er anleggsmidler følger av 

oppgjørsforskriftens §10 som angir at anleggsmidler ikke må oppføres
ere enn anskaffelseskostnadene. I 3. ledd sies det:

.....
«Er den virkelige verdi av anleggsmiddel lavere enn den verdi eie

len etter bestemmelsene i første og annet ledd kan oppføres med, og
skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, skal eiendele
skrives i den utstrekning det må anses nødvendig etter god regns
skikk.»

Bestemmelsen angir at nedskrivingsplikten for obligasjoner som
leggsmidler er betinget av at verdifallet ikke er forbigående. Ordlyden b
ger på tilsvarende formuleringer i lov om aksjeselskaper av 4. juni 1
nr.69 (aksjeloven) og lov om regnskapsplikt m.v av 13. mai 1977 nr
(regnskapsloven). Verken aksjeloven/regnskapsloven eller forarbei
definerer hva som menes med at verdifall ikke er forbigående.

For obligasjoner som skal holdes til forfall, vil man få utbetalt oblig
sjonens pålydende ved forfall. Behovet for nedskrivninger ved endring
markedsverdier er derfor mindre enn for obligasjoner som er anleggsm
som ikke holdes til forfall.

Å nedskrive obligasjoner som holdes til forfall er heller ikke noe krav etter IAS
og resulterer i en meget forsiktig og usymmetrisk resultatføring av tap og vin
spesielt siden de fleste selskapene behandler langsiktige investeringer som e
tefølje. Mindretallet kan ikke se at det er andre land som har dette kravet. Det e
for svært uheldig å innføre dette i Norge siden det vil hindre internasjonal harm
sering av GRS. Det foreslås derfor at kravene til detaljeringsgrad blir utviklet g
nom GRS.
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Grunnlag for nedskrivningsplikt

I "Nærmere om betinget nedskrivningsplikt for anleggsmidler" i kap. 4.3.7 «Nær-
mere om betinget nedskrivningsplikt for anleggsmidler» diskuteres kriteriene
når nedskrivningsplikt skal inntreffe. I et forsøk på å kompensere for svakhe
ved nominell verdi som nedskrivningskriterium foreslår flertallet:

«En modifisert og mer meningsfull betraktningsmåte er å la vurdering
heten inkludere gjeld som finansierer investeringen i driftsmidlet. I så
er nominell verdi-kriteriet simpelthen om driftsmidlet bidrar til oversku
eller ikke.»

Mindretallet mener en slik tankegang er feil og dessuten lite praktisk da det er 
lig at finansieringen er direkte knyttet opp mot eiendelene. Når et selskap fin
erer sin virksomhet, får kapitalinnskyter enten en eierandel (aksje), eller et g
bevis, normalt sett. (Det finnes selvsagt også mer avanserte typer finansie
Kapitalinnskyter får meget sjelden eierandel i et konkret driftsmiddel, kun i sel
pet eller dets gjeld. Selskapet på sin side administrerer aldri et stort system av
tilhørigheter mellom anleggsmidler og kapital. Det ville også være unødvend
uten verdiskapende effekt for kapitalinnskyter.

Denne metoden som nedskrivningskriterium vil dessuten være avheng
anleggenes ulike sammensetning av gjeld- og egenkapitalfinansiering, i den
det er mulig å definere disse. En slik tankegang er dessuten på tvers av fina
(separasjonsteoremet), som tilsier at verdien av et anlegg eller et prosjekt er u
gig av finansieringsformen, når skatte-effekter er holdt utenfor. Den reelle ve
av et anlegg er lik summen av fremtidige kontantstrømmer, uansett om disse
tantstrømmene skal tilfalle en gjeldshaver eller en aksje-eier.

Langsiktig gjeld med fast rente

I pkt. 4.3.7 står det at vurderingsreglene skal gjelde analogt for gjeld; «Langs
gjeld med fast rente skal følgelig skrives opp når markedsrenten faller».

Flertallet legger også her til grunn at renten på avslutningstidspunktet er 
estimat for fremtidig rente. Mindretallet er uenig i dette, og mener at som for 
rente obligasjoner skal det ikke være noen plikt til å foreta nedskrivning som 
av endring i markedsrenten. Dette standpunktet forutsetter en implementeri
artikkel 35.1.c),aa) som åpner for at finansielle anleggsmidler kan settes ti
lavere verdi som gjelder på balansedagen.

11.22TILORDNING AV ANSKAFFELSESKOST

Mindretallets vurdering

Flertallet foreslår i § 5-5 at «ombyttbare finansielle eiendeler» skal tilordnes g
nomsnittlig anskaffelseskost. Eksempel på ombyttbare finansielle eiendeler er
tiske verdipapirer. Dette medfører innføring av en ny forskjell mellom regnsk
messige og skattemessige verdier.

Ingen andre EU land har innført en slik plikt. En slik regel vil kunne medf
betydelig merarbeid, da det etter skatteloven skal benyttes FIFO.

Mindretallet går i mot innføring av en ny forskjell i loven, bruk av gjenno
snittlig anskaffelseskost i regnskapet og FIFO i skattemessig henseende. Mind
let mener dette blir unødvendig komplisert og medfører betydelig merarbeid,
vesentlig styrking av informasjonsinnholdet i regnskapet.



NOU 1995:30
Kapittel 11 Ny regnskapslov 353

 like-
eller

ettslag
 opp-
strek-

en.
 for-
g
are er
i at
oble-
gbyg-
ist til

r opp-
. Lov
 tref-

 For-
t dette

 regn-
itets-

/eller
tallet
retisk
elags
lse,
esentlig
), og

skrift
at den
nger,

krevet
 mest
stslått
m-

der vil
Mindretallets forslag

Mindretallet er av den oppfatning at § 5-5 bør få følgende ordlyd:

Anskaffelseskost skal tilordnes den enkelte eiendel spesifikt. Varer kan
vel tilordnes anskaffelseskost ved FIFO-metoden (først inn, først ut) 
gjennomsnittlig anskaffelseskost.

11.23REGNSKAPSPLIKT FOR BORETTSLAG, BOLIGBYGGELAG OG 
BOLIGSAMEIER

Mindretallets vurdering

Regnskapsloven av 1977 § 1 annet ledd slår fast at bl.a. boligbyggelag og bor
skal være regnskapspliktige. Boligbyggelag og borettslag er likevel utelatt fra
regningen i lovutkastet § 1. Mindretallet kan ikke se at denne utelatelsen er til
kelig begrunnet. I "Regnskapsplikt" i kapittel 3.4 «Boligbyggelag, borettslag mm»
heter det riktignok at «... regnskapsplikten for boligbyggelag skal beholdes i lov
Boligbyggelag er et spesialtilfelle av økonomisk forening, som etter utvalgets
slag også skal ha regnskapsplikt ...». Mindretallet bemerker at innhold og omfan
av begrepet «økonomisk forening» ikke er presisert i loven, og at utkastet b
svært kortfattet drøftet i kapitlet. Mindretallet er forsåvidt enig med flertallet 
sondringen mellom økonomiske og ikke-økonomiske foreninger kan være pr
matisk. Under slike omstendigheter synes lite å være vunnet ved å sløyfe boli
gelag under oppregningen av kretsen av regnskapspliktige. Praksis blir henv
en tolkning av det upresise begrepet «økonomisk forening».

Mindretallet ser det som mest hensiktsmessig at borettslag tas med unde
regningen i lovutkastet § 1, slik som i Regnskapsloven av 1977 § 1 annet ledd
om borettslag § 63 beskriver forøvrig regnskapsplikten for borettslag på en lite
fende måte og bør derfor utgå forsåvidt.

Flertallet viser i utredningen "Regnskapsplikt" i kapittel 3.4 til Finansdeparte-
mentets forskrift av 24.10.1989 om årsoppgjør i boligbyggelag og borettslag.
skriften har bl.a. som siktemål å endre presentasjonen av årsregnskapet slik a
blir mer forståelig for borettshavere. Flertallet uttaler bl.a.:

«Etter utvalgets syn er dessuten et regnskap som er periodisert etter
skapsprinsippet også mer relevant for borettshaverne enn det likvid
regnskap som forskriften anviser.»

Mindretallet vil bemerke at det er lite som tyder på at borettshaverne og
borettslagene er misfornøyd med et mer likviditetsorientert regnskap. Mindre
kan av denne grunn ikke se noen grunn til at Regnskapslovutvalget på teo
grunnlag skal uttale seg negativt om en ordningen som bl.a. Norges Boligbygg
Landsforbund har bidratt til å få fram. Vi tar derfor avstand fra flertallets uttale
der en ikke synes å være klar over at borettslagets årsregnskap også har en v
funksjon som grunnlag for utligning av kostnader (dvs. fastsettelse av husleie
hvor denne utligning er og må være likviditetsorientert. Den eksisterende for
er godt egnet som beslutningsgrunnlag i en slik prosess. En annen sak er 
eksisterende forskrift sikkert kan gjennomgås på nytt med sikte på forbedri
dersom det er noe behov for det.

Sameier etter lov om eierseksjoner har idag en høyst utilfredsstillende bes
regnskapslikt etter eierseksjonsloven. Mindretallet mener at det er prinsipielt
hensiktsmessig at regnskapsplikten for sameier etter eierseksjonsloven blir fa
i lov om bokføring og årsoppgjør. Mindretallet er imidlertid klar over at slike sa
eier kan ha svært ulik størrelse og karakter. Grad og omfang av fellesanliggen
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variere. I praktisk viktige tilfeller, f.eks. der sameiet er utgått fra et tidligere (f
stående) borettslag av en viss størrelse, vil forvaltningen av sameiet ha ende
trekk med forvaltningen av borettslag. I slik tilfeller er det avgjort behov for re
skapsplikt bygget på gjennomarbeidete kriterier, bla. av den grunn at fellesko
der utlignes på grunnlag av regnskapet. I sameier uten slik karakter kan det
skapsmessige behovet stille seg anderledes. Ulikheten i behov tilsier at d
kunne utarbeides særlig regler i forskrift.

Mindretallets forslag

Lovutkastet § 1-1 tilføyes:
9. Boligbyggelag og borettslag
10. Boligsameier etter eierseksjonsloven av 1983

Videre foreslås lovutkastet § 10-1 annet ledd utformet slik:

For regnskapspliktige som nevnt i § 1-1 første ledd nr. 5, 9 og 10 kan
gis forskrifter som avviker fra bestemmelsene i loven her.

Mindretallet mener som det fremgår at flertallets betegnelse «regler» må ers
med «forskrifter». Det følger etter mindretallets oppfatning av prinsippene i for
ningsloven Kapittel VII at bestemmelser som etter forvaltningsloven er å regne
forskrift også bør gis denne betegnelse i en lovtekst.

11.24OVERGANGSREGLER. SÆRLIG OM EGENKAPITAL I KONSERN-
BALANSEN

Flertallet har i premissene ikke behandlet hvordan den nye regnskapsloven
implementeres.

Implementeringen av den nye loven vil være svært arbeidskrevende fo
fleste norske bedrifter. Dersom det ikke gis særskilte overgangsregler, vil utka
§ 6-6 innebære at de regnskapspliktige må foreta omarbeiding av regnskapet 
siste år som regnskap er avgitt etter de någjeldende regler. Dette vil kunne b
dig byrdefullt. Etter mindretallets mening bør det gis overgangsregler i forbind
med vedtakelsen av ny regnskapslov som fritar de regnskapspliktige fra å fore
omarbeiding av regnskapstallene.

Flertallets utkast til § 6-4 første punktum lyder slik:

I konsernregnskapet består egenkapital av innskutt og opptjent egenka

Mindretallet vil påpeke at bestemmelsen krever en konkret overgangsbestem
Mindretallet antar at historiske opplysninger, som gjør det mulig å tilfredsstille 
forslagets krav, ikke eksisterer, eller i det minste er svært vanskelig tilgjengeli
gjør oppmerksom på at egenkapitalen i konsernbalansen ofte presenteres i to
(Se f.eks boka «Konsernregnskap » Ad Notam Gyldendal Forlag 1994, side 1
297):
1. Morselskapets pålydende aksjekapital
2. Annen egenkapital

Etter mindretallets syn er den nevnte oppdeling av egenkapitalen for øvrig ikk
strekkelig begrunnet, se "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstillingi
kapittel 7.7. Etter mindretallets syn vil en «kilde»-presentasjon etter flertallets
slag innebære praktiske problemer, og tilfører neppe regnskapsbrukerne ve
relevant informasjon. Dersom formålet med opplysningene er å kunne bedø
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omfanget av historisk inntjening, må det også gis opplysninger om utdelt utbyt
morselskapet. Dette er ikke foreslått.

Konsernets egenkapital bør etter mindretallets vurdering tillates å bestå av
selskapets aksjekapital og konsernets egenkapital for øvrig. Dette antas som
å være overveiende praksis idag, og bør videreføres.

Mindretallet tar på denne bakgrunn opp forslag om at § 6-4 første punktum
utgå.

11.25MERKNAD FRA MEDLEMMET SCHWENCKE. BEHOLDNING-
SENDRINGER I RESULTATREGNSKAPET

Utvalgets medlem Schwencke har for sin del følgende merknader:
Utvalgets forslag til oppstillingsplan (§ 6-1) bygger på den artsinndelte opp

lingsplanen i henhold til fjerde direktiv art 23. Dette medlem er enig i dette utgangs-
punktet.

Etter dette medlems vurdering representerer imidlertid forslaget en blandin
artsinndelt og funksjonsinndelt oppstillingsplan (Se f.eks, art 24 i 4. direktiv),
at flertallet forutsetter at beholdningsendringer i produksjonsvirksomhet skal fo
les på de enkelte kostnadsarter i resultatregnskapet. Slik fordeling er i praksis
vanskelig å utføre på en korrekt måte, spesielt når en andel av indirekte tilvirkn
kostnader inngår i varebeholdningene. Beholdningsendringer skal derfor iføl
direktiv framgå på egen linje, jf art 23 post 2.

Denne blandingsmodell er såvidt dette medlem kjenner til ikke i bruk i 
annet sammenlignbart land (iallfall ikke europeisk), og fremstår som et direktiv
dig kompromiss. Forslaget innebærer at det vil oppstå problemer med å sam
ligne norske resultatregnskaper med tilsvarende resultatregnskaper fra EU's
lemsstater.

Dette medlem mener at beholdningsendringer etc må fremgå på egne l
lovens oppstillingsplan, og foreslår:

Dette medlem foreslår at § 6-1 Resultatregnskap får nytt nr. 2 og 3:
2. Endringer i beholdninger av ferdig tilvirkede varer og varer under t

virkning
3. Aktiverte egne investeringsarbeider».

Nummer på postene fra og med «Annen driftsinntekt» (nr. 2 i flertallet forslag
økes med 2. Siste nummer blir 28. Årsresultat.

11.26MERKNAD FRA MEDLEMMET SEVALDSON. DISPENSASJON 
FRA NORSK REGNSKAPSLOVGIVNING

Utvalgets medlem Sevaldson har for sin del følgende merknader:

11.26.1  Prinsipiell drøftelse
En rekke internasjonale investorer har eierinteresser i norske selskaper og i 
tilfeller er de norske selskapene datterselskaper av de utenlandske selskapene
burde det enkelte selskap i størst mulig grad forsøke å tilpasse regnskapsin
sjon til disse brukernes informasjonsbehov på samme måte som andre br
informasjonsbehov.

Kreditorene og de offentlige myndigheters behov er i stor utstrekning de
gjennom skattelovgivningen og selskapslovgivningens krav til selskapsregn
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Utenlandsk eide underkonsern i Norge må avgi underkonsernregnskap ett
utenlandske konsernspissens regnskapsprinsipper som skal innarbeides i ko
spissens konsernregnskap. Det er likevel ingen tvil om at de norske datterselsk
må utarbeide selskapsregnskaper i samsvar med norske regnskapsprinsipper
vet for et underkonsernregnskap etter norske regnskapsprinsipper i tillegg må
mot anses som svært begrenset og kostnadskrevende.

I selskap med utenlandske investorer fra forskjellige land oppstår spørs
om hvilket lands regnskapsprinsipper som bør legges til grunn. Bruk av flere
prinsipper er tungvindt. Dette medlem anser det å være hensiktsmessig å tillat
av internasjonale regnskapsprinsipper.

Norske morselskapers adgang til å avvike fra norske regnskapsprinsipper 
sernregnskapet bør bare gjelde i unntakstilfeller. Etter mindretallets oppfatnin
kun regnskapsprinsipper som tilfredsstiller samme kvalitetskrav som norske 
skapsprinsipper aksepteres. Eksempler på slike kan være IAS og amerikansk
skapsprinsipper som også har vært viktige kilder i utredning av de ulike spø
som utvalget har behandlet.

Totalt sett er det kun på et fåtall områder at det i dag eksisterer forskjeller
lom norske, amerikanske og internasjonale (IAS) regnskapsprinsipper. Det må
vel legges til grunn at internasjonale investorer er mer fortrolige med IAS eller a
rikanske regnskapsprinsipper enn de norske.

Alle norske selskaper må utarbeide selskapsregnskaper etter norske regn
prinsipper på grunn av tilknytningen til skattelovgivning og selskapslovgivn
Når det derimot gjelder konsernregnskapet må andre brukerbehov stå sentralt
medlem antar at internasjonale regnskapsprinsipper er å foretrekke fremfor n
regnskapsprinsipper for en del selskapers vedkommende. Dette skyldes også
medfører et stort kommunikasjonsproblem for selskapene dersom de må for
to sett regnskaper, ett regnskap etter norske regnskapsprinsipper og ett etter i
sjonale regnskapsprinsipper.

For å sikre de norske brukerbehovene vil det være naturlig at selskapene
en avstemming mellom de anvendte regnskapsprinsippene og de norske regn
prinsippene. Dette kan også være nødvendig for å tilfredsstille eventuelle sels
rettslige krav som knyttes til regnskapsmessige konsernstørrelser. Dette m
mener at det kan sies å foreligge et konsernregnskap som tilfredsstiller kraven
norske regnskapsloven dersom en full avstemming av de anvendte prinsippe
de norske prinsippene inkluderes i årsregnskapet. Årsregnskapet vil da utgjøre e
helhet slik det kreves i § 3-2 i lovutkastet.

11.26.2  EU-direktivet
EU-direktivene legger i utgangspunktet til grunn at konsernregnskapet skal b
på selskapsregnskapene i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper
likevel anledning til å bestemme at konsernregnskapets regnskapsprinsippe
avvike fra regnskapsprinsippene i selskapsregnskapet, jfr. forslaget til § 4-8.

Norske myndigheter adgang til å innføre en dispensasjonsordning for sels
avlegger selskaps- og konsernregnskaper som avviker fra norske regnskaps
ning forutsatt at avviket bare representerer regnskapsprinsipper i samsvar me
direktivene.

Regnskaper avlagt i samsvar med IAS eller amerikanske regnskapsprins
vil hovedsakelig være i samsvar med vurderingsreglene i 4. direktiv. Det hete
direktiv artikkel 2 pkt. 5:
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5. Når det i unntakstilfeller viser seg at anvendelse av en bestemme
dette direktiv er uforenlig med plikten fastsatt i nr. 3, skal bestemm
sen fravikes for å gi et pålitelig bilde som fastsatt i nr. 3. Alle fravik s
angis i notene til årsregnskapet og behørig begrunnes med opply
om fravikets betydning for aktiva og passiva, den økonomiske stil
og resultat. Medlemsstatene kan nærmere bestemme unntakstilfe
og vedta tilsvarende særregler.»

Dette medlem anser at denne medlemsstatsopsjonen i det enkelte tilfelle 
grunnlag for mindre justeringer for å gjøre det avlagte konsernregnskapet i ove
stemmelse med de prinsippene innvilget dispensasjon kan ha åpnet for.

11.26.3  Medlemmet Sevaldsons konklusjoner
Dette medlem foreslår at det inntas en dispensasjonsadgang i regnskapslov
gen som gjør det mulig for et selskap basert på enkeltvedtak fra norske myndi
å fravike reglene i regnskapsloven i konsernregnskapet. Det legges til grunn 
vik fra reglene i regnskapsloven forutsetter at konsernregnskapet utarbeide
regnskapsprinsipper som tilfredsstiller de samme regnskapsfaglige kvalitets
darder som de norske regnskapsprinsippene. En forutsetning vil likevel alltid 
at selskapet pålegges en plikt til å vise forskjellene mellom norske regnskap
sipper og de alternative regnskapsprinsippene for konsernets eiendeler, gjeld
kapital og resultat.

Kriteriene for dispensasjon bør være knyttet til et vesentlig innslag av u
landsk finansiering, representert ved aksjonærer eller långivere.

En dispensasjonssøknad forutsetter for morselskap i underkonsern styret
kjennelse, mens en dispensasjonssøknad for andre selskaper forutsetter en 
begrunnelse og forhåndsgodkjennelse av generalforsamlingen med alminneli
tall.

Dette medlem ser ingen grunn til å gi tilsvarende dispensasjonsadgang fo
skapsregnskapet.

11.27MERKNADER FRA MEDLEMMENE SCHWENCKE OG SEVALD-
SON

Medlemmene Schwencke og Sevaldson har for sin del følgende merknader:

11.27.1  Unntaket fra konsernregnskapsplikt
EU's 4. og 7. direktiv har en rekke bestemmelser som gir medlemsstatene op
til å kunne gi små og mellomstore selskaper som er underlagt direktivene en m
byrdefull regnskapsplikt. Informasjonsbehov og ressurser i små og mellomstor
skaper er mer begrenset, særskilt regulering av slike selskaper synes naturlig
talen til Rådsdirektiv av 8. november 1990 (90/604/EF), hvoretter unntaksreg
4. og 7. direktiv ble vesentlig utvidet, begrunnes endringene slik.:

«Saksbehandlingsreglene for små og mellomstore bedrifter bør foren
samsvar med rådsresolusjon av 3. november 1986 om handlingsprogra
små og mellomstore bedrifter (SMB) og rådsresolusjon av 30.juni 1988
bedre forretningsklima og tiltak for å fremme bedriftsutvikling, spesielt 
små og mellomstore bedrifter i Fellesskapet, der en betydelig forenklin
de plikter som følger av direktiv 78/660/EF ( 4.direktiv ) blir nevnt spe
elt.»
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På bakgrunn av disse europeiske ambisjoner legger disse medlemmer til gr
det ikke minst i Norge er nødvendig å gjøre noe for å bedre rammebetingelse
små og mellomstore selskaper. Spesielt innføringen av skattereformen har fø
både økonomiske byrder og skjemaveldet er blitt tyngende.

Disse medlemmer mener det nøye må vurderes om særnorske regnskaps
bør opprettholdes når lovgivningen skal tilpasses Europa. Disse medlemmer 
at regnskapslovutvalget ikke har gått langt nok i så måte.

§ 3-6 i flertallets forslag lyder:

Foretak som er morselskap i et konsern som oppfyller vilkårene i § 1-5
høver ikke utarbeide konsernregnskap, medmindre foretaket er et aks
skap.

Etter disse medlemmers syn bør unntaket fra konsernregnskapsplikten for sm
tak også omfatte aksjeselskaper. I små aksjeselskaper vil kostnadene ved å u
konsernregnskaper etter mindretallets vurdering normalt vesentlig overstige
nytten brukergruppene vil ha av slike regnskaper.

Disse medlemmer legger dessuten avgjørende vekt på at samtlige EU -
(unntatt Sverige, som imidlertid vil komme tilbake til saken, se Prp 1995/96:10
132) har fritatt sine små selskaper for konsernregnskapsplikten ( Routledge 
FEE: Seventh Directive Options and their Implementation, side 26). Disse med
mer finner ikke at det er tilstrekkelig godtgjort at Norge har særlig behov for å k
konsernregnskaper for små aksjeselskaper - sammenlignet med Europa for
Det er i denne forbindelse verd å merke seg at informasjonsbehovet for bru
delvis blir dekket ved at morselskapet må gi omfattende noteopplysninger om
terselskaper, se forslagets § 7-14.

Disse medlemmer foreslår at § 3-6 skal lyde slik:

Foretak som er morselskap i et konsern som oppfyller vilkårene i § 1-5
høver ikke utarbeide konsernregnskap.

11.27.2  Goodwill mot egenkapital
7. direktiv artikkel 30.2.lyder:

«Medlemsstatene kan tillate at en positiv differanse fremkommet ved 
solideringen straks og på en tydelig måte fratrekkes reservene.»

Flertallet utnytter ikke denne opsjonen, og foreslår at goodwill skal aktivere
avskrives over levetiden, jf den generelle vurderingsregelen i § 5-3 og flerta
premisser i "Goodwill" i kap 4.4.3.

De fleste EU - land som har tilpasset seg 7. direktiv (Alle unntatt Belgia og 
tugal)

tillater konsernene å fratrekke konserngoodwill direkte mot egenkapital
oppkjøp, jf ovennevnte opsjon. Til tross for at slik reduksjon er i strid med IAS
art 40, er metoden svært vanlig i Europa, ikke minst i Storbritannia, der unders
ser viser at 95 % av selskapene benytter metoden.

En rekke organisasjoner og enkeltpersoner har overfor IASC gitt uttrykk f
det er uheldig at føring direkte mot egenkapital ikke skal være tillatt. Som et ek
pel vises til brev av 21.Juli 1989 fra det verdensomfattende revisjonsfirmaet A
Andersen (US):

«Goodwill, whether purchased or internally generated does not posses
bable future economic benefits, in and of itself, that can be identif
Furthermore, the measurement of the cost of purchased goodwill at its



NOU 1995:30
Kapittel 11 Ny regnskapslov 359

hat a
f its

credi-
t be
equire
 inco-
 pay-

regn-

skap i
øpet.
irek-

rinn:

ly to
.»

e mot
rved

rlagt
konkur-
nn sine
et til å
1991/
 lå til
år i

gen-
andling
vkla-
late å
 ring-
llets

 fra-

lse:

 gitt i
r el-
gsel
of acquisition represents a residual balance - the difference between w
buyer is willing to pay for a business at a particular time and the value o
identifiable and measurable economic resources, less the interest of 
tors. Therefore, goodwill does not meet the definition of, and should no
reported as, an asset. For this reason, we believe the proposal should r
goodwill to be reported as a charge to either shareholders interests or
me, separately classified as other than from operations, in the year of
ment or when a liability is incurred for the purchase of goodwill.»

Som det vil framgå antar revisjonsselskapet at goodwill ikke er en eiendel i 
skapsmessige forstand.

I England begrunnes ordningen normalt med at den gir et konsistent regn
den forstand at egenutviklet og kjøpt goodwill behandles likt i årene etter oppkj
Da Tyskland innførte ordningen som følge av implementeringen av sjuende d
tiv, var begrunnelsen antakelig at Storbritannia ikke skulle få konkurransefort

«This breach of established principle was accepted into legislation on
avoid German enterprises being at a disadvantage in reporting profits

(Ordelheide/Pfaff 1994: European Financial Reporting: Germany)

Den regnskapsmessige konsekvensen av at oppkjøpt goodwill føres direkt
egenkapital, er at goodwill ikke påvirker konsernets resultatregnskap, og de
heller ikke det viktige nøkkeltallet «fortjeneste pr aksje».

Disse medlemmer finner det ikke rimelig at norske konsern skal være unde
andre og strengere rammebetingelser på dette området enn sine europeiske 
renter. Konsekvensen av å måtte presentere lavere   «fortjeneste pr aksje» e
konkurrenter, kan være at aksjekursen blir negativt påvirket, noe som er egn
redusere utenlandsinvesteringene.Det vises for øvrig til forslaget i Ot. Prp 53 (
92) side 9, der dette argumentet ble tillagt avgjørende vekt. Proposisjonen
grunn for forlengelsen av maksimalavskrivningstid på goodwill fra 10 til 20 
1992.

Disse medlemmers konklusjon er at goodwill må kunne føres direkte mot e
kapitalen, også i Norge. Samtidig må det presiseres at regnskapsmessig beh
av goodwill i disse dager er under debatt i Storbritannia, med sikte på snarlig a
ring. Dersom britisk regnskapsregulering og -praksis endres i retning av å unn
føre goodwill direkte mot egenkapital, antar dette medlem at dette vil kunne få
virkninger i Europa. I såfall vil det være mindre behov for å innføre mindreta
forslag.

Disse medlemmer foreslår følgende tilleggsbestemmelse foreslås i "Fusjon og
fisjon" i kap 5:

Konserngoodwill framkommet ved oppkjøp av datterselskap kan straks
trekkes egenkapitalen.

11.28MERKNAD FRA MEDLEMMET ARNHOLM. LOVENS STRAFFE-
BESTEMMELSE

Utvalgets medlem Arnholm har følgende merknader til lovens straffebestemme
Flertallets forslag til straffebestemmelse lyder slik:

Den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig tilsidesetter bestemmelser
eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil ett å
ler begge deler. Foreligger særlig skjerpende omstendigheter, kan fen
inntil 3 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.
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Flertallets forslag svarer til gjeldende regler on straff i regnskapslovgivningen
Dette medlem vil peke på at det i utvalgets mandat bl.a. er uttalt:

«En ny samordnet regnskapslov må bl.a. ha som målsetting å være et 
middel i rettshåndhevelsen, og må inneholde sanksjoner mot regnsk
vertredelser.»

En revurdering av lovens straffebestemmelse er således en del av utvalgets
mandat, hvor hensynet til rettshåndhevelsen er angitt som et viktig mål.

Dette medlem mener at bestemmelsene i gjeldende lovgivning ikke er tilfre
stillende ut fra mandatets formålsangivelse.

For det første er ordvalget «... tilsidesetter bestemmelser ...» lite i pakt med van-
lig lovspråk. Det som kan gjøres straffbart og bør gjøres straffbart er overtredelse
av loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

Det er for det annet uklart hva det siktes til med «vesentlig» i lovteks
Vesentlighet er et grunnleggende regnskapsprinsipp. Det innebærer bl.a. at uv
lige forhold ikke tillegges materiell betydning for årsregnskapet. Et årsregnska
med andre ord kunne være korrekt (og lovlig utarbeidet) selv om det inneholde
som ikke er vesentlige for årsregnskapet som helhet eller eventuelt den enkelt
Tatt i betraktning at vesentlighetsprinsippet alltid vil ligge til grunn for praktise
gen av loven, synes det unødvendig og kompliserende å ta et slik krav inn i s
bestemmelsen.

Uavhengig av dette mener dette medlem at det ikke er grunn til at straffbarh
skal være betinget av at overtredelsen er kvalifisert (her «vesentlig»). Derso
foreligger et lovbrudd bør dette også være straffesanksjonert. Dette medlem mener
videre at flertallets utkast i unødig grad vil legge restriksjoner på domstolens v
ringer under straffeutmålingen. Det strengeste straffealternativ (fengsel inntil 
skal således bare kunne anvendes dersom det foreligger «... særlig skjerpende
omstendigheter». Dette medlem kan ikke se at det kan gis tilstrekkelig begrunne
for at skjerpende omstendigheter skal tilfredsstille et ytterligere kvalifikasjons
før de kan tillegges vekt. Vurderingen bør helt ut overlates til domstolen, når
skjerpende omstendigheter ansees å foreligge.

Dette medlem legger forøvrig til grunn at denne spesiallovens straffebest
melse vil kunne anvendes i konkurrens med annen og strengere straffebestem
f.eks. hvor regnskapsfeilen innebærer en villedelse som blir bedrageri.

I en lov som denne bør straffbarhet for medvirkning opprettholdes. Det
imidlertid være et spørsmål om en ikke burde får en utredning av straffansvars
målene for ledelse og foretak (hvor foretaket er et selskap eller annen juridis
son), bl.a. når ledelse og foretak begår regnskapsfeil i foretakets interesse.

Ut fra merknadene vil en straffebestemmelsen kunne utformes etter følg
retningslinjer:

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrift gitt m
hjemmel i denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller b
deler. Foreligger skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 3 år an
des. Medvirkning straffes på samme måte.

Regnskapsovertredelser er én blant mange økonomiske kriminalitetsformer.
medlem har merket seg at samfunnet legger stor vekt på at slik kriminalite
bekjempes. Skal samfunnet kunne gripe inn, må overtredelsen selvsagt kom
dagen før forholdet er strafferettslig foreldet. Regnskapsovertredelser kan i l
tid være lite åpenbare for andre enn dem som er direkte implisert. Dette kan f
at overtredelsen kommer fram først lang tid etter at det straffbare forhold ble b
f.eks. når den regnskapspliktige kommer i økonomiske vanskeligheter eller gå
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 forel-

 ved
 til å
kurs. Det kan således anføres gode grunner for relativt lange strafferettslige
delsesregler, f.eks slik at den strafferettslige foreldelsesfrist settes til 5 år.

Dette medlem har ønsket å peke på ulike momenter som bør tillegges vekt
utformingen av lovens straffebestemmelse, men finner ikke tilstrekkelig grunn
ta opp noe formelt lovforslag.
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Merknader til de enkelte paragrafene
Lovforslaget består av fem deler, som igjen er delt inn i alt 11 kapitler. Lovens
hold og struktur er slik:

DEL I. INNLEDNING
"Premisser, konklusjoner og konsekvenser" i Kapittel 1. Lovens virkeområde,

definisjoner
DEL II. BOKFØRING
"Grunnleggende regnskapsprinsipper" i Kapittel 2. Bokføring
DEL III. ÅRSREGNSKAP  
"Regnskapsplikt" i Kapittel 3. Innledende bestemmelser
"Vurderingsregler" i Kapittel 4. Grunnleggende regnskapsprinsipper
"Fusjon og fisjon" i Kapittel 5. Vurderingsregler
"Konserndannelse" i Kapittel 6. Resultatregnskap, balanse m v
"Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i Kapittel 7. Noteopp-

lysninger
DEL IV. ÅRSBERETNING
"Noteopplysninger" i Kapittel 8. Årsberetning
DEL V. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
"Årsberetning" i Kapittel 9. Offentlighet, innsendelse av regnskap m v
"Avgivelse av årsregnskap og årsberetning" i Kapittel 10. Utfyllende bestem-

melser. Straff
"Mindretallets merknader" i Kapittel 11. Sluttbestemmelser
"Premisser, konklusjoner og konsekvenser" i Kapittel 1 Lovens virkeområde,

definisjoner
Kapitlet inneholder dels en bestemmelse om lovens virkeområde (§ 1-1)

enkelte sentrale definisjoner (§§ 1-2 til 1-6).

til § 1-1 Lovens virkeområde

Bestemmelsen angir lovens virkeområde.
Første ledd fastsetter hvilke selskaper, institusjoner, foreninger m m som

regnskapsplikt etter regnskapsloven. En nærmere begrunnelse for regnskaps
for de enkelte rettssubjekter er gitt i avsnitt 3.. Det er ikke meningen at opplisti
skal være uttømmende. Andre kategorier kan gjøres regnskapspliktige ved h
ning fra særlovgivning.

I annet ledd er det fastsatt at reglene i "Grunnleggende regnskapsprinsipper"i
kapittel 2 (dvs bokføringsreglene) også gjelder for personlig eiet virksomhe
sameier for så vidt disse har plikt til å levere næringsoppgave etter lignings
eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. For en nærmere omta
denne bestemmelsen vises til avsnitt 3.3..

Tredje ledd fastsetter at loven gjelder for regnskapspliktig som nevnt i fø
ledd som har forretnings- eller hovedkontor i Norge, uansett om virksomheten
ves for eksempel i utlandet.

Etter fjerde ledd kan departementet gi bestemmelser om regnskapsplikt
utenlandsk foretak som utøver virksomhet her i riket og om regnskapsplikt fo
skap som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Bestemmelsen må
annet ses i sammenheng med at regnskapsplikten ikke lenger er knyttet til be
næringsvirksomhet, men til organisasjonsform.
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til § 1-2 Konsern

Bestemmelsen definerer begrepet konsern. Definisjonen skjer i tre etapper. 
ledd slår fast at et morselskap sammen med datterselskap(er) utgjør et ko
andre ledd fastsetter i hvilke tilfeller et selskap er et morselskap, mens det av
ledd følger hvilke selskaper som er datterselskaper. Fjerde ledd inneholder e
tekniske regler om beregning av stemmeflertall mv. Bestemmelsen bygger på
serndefinisjonen i syvende direktiv artikkel 2. For prinsipielle betraktninger v
til avsnitt 3.7.2.

til § 1-3 Tilknyttet selskap

Bestemmelsen inneholder en definisjon av begrepet «tilknyttet selskap», dvs
tak som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet, men hvor fore
har en betydelig innflytelse. Det vises til avsnitt 4.5.3..

til § 1-4 Store foretak

Bestemmelsen inneholder en definisjon av hva som menes med store foreta
en nærmere drøftelse av bestemmelsen vises det til NOU 1993:2. I forhold 
tidligere forslaget bemerkes at det er føyd til en ny kategori store foretak: ne
aksjeselskap som etter vedtektene er såkalt «allment aksjeselskap», jf første 
3. (Om begrepet «allment aksjeselskap» se blant annet Ot prp nr 36 (1993-94
slike selskaper riktignok benevnes «offentlig aksjeselskap».) Alternativet har 
kelig lite praktisk betydning ved siden av nr 1, dvs allmenne aksjeselskaper vil
siste årsregnskap normalt ha salgsinntekter eller balansesum over 200 mi
kroner eller mer enn 200 ansatte. Prinsipielt sett bør likevel allment aksjeselsk
med som et eget alternativ.

til § 1-5 Små foretak

Bestemmelsen inneholder en definisjon av hva som menes med små foretak.
nærmere omtale av de enkelte alternativer, vises til avsnitt 3.6.3.

"Grunnleggende regnskapsprinsipper" i Kapittel 2 Bokføring
I del II om bokføring er det holdt av et kapittel til regler om bokføring, jf næ

mere avsnitt 1..
"Regnskapsplikt" i Kapittel 3 Innledende bestemmelser
Kapitlet inneholder enkelte sentrale bestemmelser om årsregnskapet.

til § 3-1 Årsregnskapsplikt

Bestemmelsen fastsetter for det første at det for hvert regnskapsår skal avg
regnskap. Hvem som er underlagt denne plikten følger av § 1-1, mens hva år
skapet består av er regulert i § 3-2. For det andre fastsetter bestemmelsen fris
å avgi årsregnskapet, dvs seks måneder etter regnskapsårets slutt. En n
begrunnelse for denne fristen er gitt i avsnitt 10.

til § 3-2 Årsregnskapets innhold

Bestemmelsen regulerer årsregnskapets innhold. For en nærmere vurder
begrunnelsen for bestemmelsen vises til avsnitt 2.3.3.

Etter første ledd første punktum skal årsregnskapet inneholde resultatregnsk
balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Av pedagogiske grunn



NOU 1995:30
Kapittel 12 Ny regnskapslov 364

et til
apet

pet
 derfor
ner er
 kon-
ne som

rmere

året.
punktet

å

morsel-

 inne-

 i un-

skaps-
r nær-

i små

pfyller
stem-
en er

 dat-
ng
r nær-

 språk,
net, jf
det i bestemmelsen tatt inn en henvisning til § 3-4, som gjør unntak fra krav
kontantstrømoppstilling for små foretak. Det er uttrykkelig sagt at årsregnsk
utgjør en helhet, jf annet punktum.

Annet ledd første punktum fastsetter at for morselskap består årsregnska
både av selskapsregnskap og konsernregnskap. Bestemmelsen pålegger
morselskaper en plikt til å utarbeide konsernregnskap. Av pedagogiske grun
det tatt inn en henvisning til § 3-5 og § 3-6, som inneholder enkelte unntak fra
sernregnskapsplikten. Konsernregnskapet skal vise de konsoliderte selskape
en enhet, jf annet punktum.

til § 3-3 Regnskapsåret

Bestemmelsen regulerer hva som ligger i begrepet «regnskapsåret», og er næ
drøftet i avsnitt 10.1.

Første ledd slår fast at regnskapsåret som hovedregel følger kalender
Bestemmelsen fastsetter således både regnskapsårets lengde og skjærings
mellom de enkelte regnskapsår. Annet ledd regulerer adgangen til i visse tilfeller 
ha et regnskapsår som er kortere eller lengre enn kalenderåret, mens tredje ledd fast-
setter at datterselskap som hovedregel skal ha samme balansedag som sitt 
skap.

til § 3-4 Unntak fra kravet til kontantstrømoppstilling for små foretak

Bestemmelsen gir adgang til at årsregnskapet for små foretak ikke behøver å
holde kontantstrømoppstilling, jf nærmere avsnitt 7.4.

til § 3-5 Unntak fra konsernregnskapsplikten for foretak som er morselskaper
derkonserner

Bestemmelsen fastsetter under visse forutsetninger unntak fra konsernregn
plikten for foretak som både er morselskap og datterselskap. Bestemmelsen e
mere omtalt i avsnitt 3.7.3.

til § 3-6 Unntak fra konsernregnskapsplikten for foretak som er morselskaper 
konserner

Bestemmelsen fastsetter at foretak som er morselskap i et konsern som op
kriteriene for små foretak i § 1-5, ikke behøver utarbeide konsernregnskap. Be
melsen gjelder likevel ikke dersom foretaket er et aksjeselskap. Bestemmels
nærmere omtalt i avsnitt 3.7.3.

til § 3-7 Konsolideringens omfang

Første ledd fastsetter at konsernregnskapet skal omfatte morselskapet og alle
terselskapene, mens andre og tredje leddregulerer dels en plikt og dels en adga
til å utelate bestemte datterselskaper fra konsolideringen. Bestemmelsen e
mere omtalt i avsnitt 3.7.4.

til § 3-8 Krav til norsk mynt og norsk språk

Bestemmelsen fastsetter at årsregnskapet skal føres i norsk mynt og på norsk
med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe an
avsnitt 10.4.
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til § 3-9 Undertegning av årsregnskapet. Forbehold

Bestemmelsen gir regler om undertegning av årsregnskapet, og om eventue
behold. For mer prinsipielle betraktninger vises til avsnitt 10.6.

Etter første ledd første punktum er hovedregelen at årsregnskapet skal und
skrives av styret og daglig leder. Det er det enkelte styremedlem som skal u
skrive. Med «styre» forstås styret slik det er sammensatt på avgivelsesdagen.Andre
punktumregulerer plikten til å underskrive i de foretak som ikke ledes et sty
slike foretak skal årsregnskapet underskrives av eierne eller deltakerne i virk
heten og i tilfelle den daglige leder.

Andre ledd fastsetter retten til å ta forbehold. Har en som skal underskrive 
vendinger mot årsregnskapet skal vedkommende underskrive med påtegnet
hold og gi nærmere redegjørelse. Et slikt forbehold vil for eksempel kunne ha b
ning i en erstatningssak om styreansvar.

"Vurderingsregler" i Kapittel 4 Grunnleggende regnskapsprinsipper
Kapittelet fastsetter ti grunnleggende regnskapsprinsipper.

til § 4-1

Bestemmelsen fastsetter at transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av v
get på transaksjonstidspunktet og er nærmere omtalt i avsnitt 2.4.1. og 2.4.2.

til § 4-2

Bestemmelsen fastsetter at inntekt skal resultatføres når den er opptjent og e
mere omtalt i avsnitt 2.4.3.

til § 4-3

Bestemmelsen fastsetter at kostnader skal sammenstilles med inntekt for må
resultat og er nærmere omtalt i avsnitt 2.4.4.

til § 4-4

Bestemmelsen fastsetter at urealisert tap skal resultatføres og er nærmere o
avsnitt 2.4.5.

til § 4-5

Bestemmelsen fastsetter at det skal tas hensyn til virkningen av sikring og por
jestyring og er nærmere omtalt i avsnitt 2.3.8.

til § 4-6

Bestemmelsen fastsetter at regnskapsstørrelser som er usikre skal settes til fo
verdi, og er omtalt i avsnitt 2.4.5. og avsnitt 2.3.6.

til § 4-7

Bestemmelsen fastsetter i første ledd at alle inntekter og kostnader skal resultatfør
og er nærmere omtalt i avsnitt 2.4.6.

Etter annet ledd første punktum skal virkning av endring av regnskapsprinsip
og korrigering av feil i tidligere årsregnskap, føres direkte mot egenkapitalen
øvrig skal andre unntak fra kongruensprinsippet gjøres når det er i samsvar m
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regnskapsskikk, jf annet punktum. Begge disse bestemmelsene er nærmere omt
avsnitt 2.4.6.

til § 4-8

Første ledd fastsetter at årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prins
som skal anvendes konsistent over tid og er nærmere omtalt i avsnitt 2.4.8
annet ledd kan prinsippanvendelsen i konsernregnskap og selskapsregnskap l
være forskjellig, jf avsnitt 2.4.9.

til § 4-9

Bestemmelsen fastsetter at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetn
fortsatt drift så lenge det ikke er mest sannsynlig at virksomheten vil bli avvikle
er nærmere omtalt i avsnitt 2.4.7.

til § 4-10

Bestemmelsen fastsetter at årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med go
skapsskikk og er nærmere omtalt i avsnitt 2.3.4. Det er grunn til å presisere at 
bestemmelsen rettskildemessig ikke kan likestilles med de øvrige bestemmel
dette kapitlet. Man kan derfor ikke med grunnlag i § 4-10 fravike andre grunn
gende regnskapsprinsipper eller, for den saks skyld, øvrige bestemmelser i 
loven. Bestemmelsen vil derfor bare ha betydning når det gjelder å fastlegge
dende rett på områder som ikke er lovregulert, eller når det gjelder å presiser
holdet av bestemmelser i loven.

"Fusjon og fisjon" i Kapittel 5 Vurderingsregler
Kapitlet inneholder lovens vurderingsregler, og er delt inn i fire underkapit

I. Generelle vurderingsregler
II. Unntak fra de generelle vurderingsregler
III. Enkelte bestemmelser om fusjon, konserndannelse m v
IV. Forenklete vurderingsregler for små foretak

til § 5-1 Klassifisering av eiendeler

Bestemmelsen omhandler klassifisering og omklassifisering av eiendeler, 
nærmere behandlet i avsnitt 4.2.  Første ledd regulerer skillet mellom anleggsmidle
og omløpsmidler, og fastsetter i første punktum at anleggsmidler er eiendele
bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler, jf annet punktum.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter balansedagen kan ikke kl
seres som anleggsmidler, jf annet ledd. Tredje ledd regulerer plikten til omklassifi-
sering. Dersom en eiendel klassifisert som anleggsmiddel ikke lenger er best
varig eie eller bruk, eller dersom en eiendel klassifisert som omløpsmiddel 
bestemt til varig eie eller bruk, skal den omklassifiseres, jf første punktum. Det er
dette som ligger i uttrykket «når hensikten med eiendelen endres» (og henvisn
til første ledd). Etter annet punktum medfører ikke beslutning om salg i seg selv
en eiendel skal omklassifiseres til omløpsmiddel. Det er også presisert a
omklassifisering skal vurderingen fullføres (tredje punktum).

til § 5-2 Omløpsmidler

Bestemmelsen fastsetter at omløpsmidler skal vurderes til den laveste av ans
seskost og virkelig verdi, og er nærmere behandlet i avsnitt 4.3.1.
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til § 5-3 Anleggsmidler

Bestemmelsen omhandler vurderingen av anleggsmidler. Første ledd fastsetter at
anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Bestemmelsen er næ
behandlet i avsnitt 4.3.2. Annet ledd regulerer plikten til avskrivninger og er næ
mere behandlet i avsnitt 4.3.5. Etter tredje ledd første punktum skal anleggsmidler
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å være ikke forbigåen
mens annet punktum fastsetter at nedskrivningen skal reverseres i den utstrek
grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Nedskrivning er behan
avsnitt 4.3.7. Når det gjelder innholdet av uttrykket «virkelig verdi» i første pu
tum, vises det til avsnitt 4.3.6.

til  § 5-4 Anskaffelseskost

Bestemmelsen klarlegger innholdet av begrepet «anskaffelseskost», og er næ
behandlet i avsnitt 4.3.3.

til § 5-5 Tilordning av anskaffelseskost

Bestemmelsen gir enkelte regler om tilordning av anskaffelseskost, og er næ
behandlet i avsnitt 4.3.4.

til § 5-6 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Bestemmelsen fastsetter at markedsbaserte finansielle omløpsmidler som in
en handelsportefølje skal vurderes til virkelig verdi. Begrunnelsen for bestem
sen er tatt inn i avsnitt 4.5.1. Innholdet av begrepene «markedsbaserte fina
omløpsmidler» og «virkelig verdi» er forklart i avsnitt 4.3.6.

til  § 5-7 Utenlandsk valuta

Bestemmelsen fastsetter at pengeposter i utenlandsk valuta skal omregne
balansedagens kurs, og er nærmere behandlet i avsnitt 4.5.2.

til  § 5-8 Investering i tilknyttet selskap og datterselskap

Bestemmelsen regulerer vurdering av investering i tilknyttet selskap og datte
skap, og er nærmere behandlet i avsnitt 4.5.3.

til  § 5-9 Deltakelse i felles kontrollert virksomhet

Bestemmelsen regulerer regnskapsføring av deltakelse i felles kontrollert virk
het, og er nærmere behandlet avsnitt 4.5.3.

til  § 5-10 Fusjon

Bestemmelsen fastsetter regnskapsføring av fusjon etter transaksjonsprinsip
er nærmere behandlet i avsnitt 2.4.2. og 5.4.

til § 5-11 Kontinuitetsunntak ved fusjon

Bestemmelsen gjør kontinuitetsunntak ved fusjon og er nærmere drøftet i a
2.4.2. og 5.4. Når det gjelder innholdet av uttrykket «sammenslåing av tilnæ
likeverdige interesser» vises til avsnitt 5.4.



NOU 1995:30
Kapittel 12 Ny regnskapslov 368

iende-

rndan-
3. Når
eres-
n

e skal

regler
g og
 til-

dlet i

esul-
§§ 6-4
lant

gning-

jonen
ning-
entil-

-
ringer.
rifts-

jonen,
 varer
ned-

r og
er for
ngelsk
dica-
ft. 

-
rer
til  § 5-12 Konserndannelse ved oppkjøp

Bestemmelsen beskriver tilordning av anskaffelseskost til datterselskapets e
ler og gjeld dersom konserndannelsen er et oppkjøp. Det vises til 6.2.2.

til § 5-13 Kontinuitetsunntak ved konserndannelse

Bestemmelsen gjør kontinuitetsunntak ved konserndannelse dersom konse
nelsen er en sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser, jf avsnitt 6.2.
det gjelder innholdet av uttrykket «sammenslåing av tilnærmet likeverdige int
ser» vises til avsnitt 5.4. Annet ledd er direktivets vilkår for at kontinuitetsmetode
skal kunne anvendes ved konserndannelse.

til § 5-14 Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper

Bestemmelsen fastsetter at transaksjoner mellom konsoliderte selskaper ikk
regnskapsføres i konsernregnskapet, jf avsnitt 6.3.1.

til  § 5-15 til § 5-21

Bestemmelsene gir adgang for små foretak til å benytte forenklete vurderings
på bestemte områder. Dette gjelder: anskaffelseskost ved tilvirkning, forsknin
utvikling, pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, leieavtaler, langsiktige
virkningskontrakter, skatt og fusjon. Alle disse reglene er nærmere behan
avsnitt 4.6.

"Konserndannelse" i Kapittel 6 Resultatregnskap, balanse, m v
De tre første bestemmelsene i kapitlet inneholder regler om oppstilling av r

tatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling. De øvrige bestemmelsene (
til 6-9) inneholder regler som supplerer de forskjellige oppstillingsplanene, b
annet om adgangen til å slå sammen eller dele opp poster, krav til sammenli
stall, samt en forklaring av innholdet av enkelte av postene.

til § 6-1 Resultatregnskap

1. Salgsinntekt. Se kommentarer i avsnitt 7.6.2. 2. Annen driftsinntekt. Engelsk tekst
er «other operating income». Merk at utvalget her har nyttet medlemslandops
i artikkel 4 nr. 3 til å slå sammen driftsinntektsposter. Det er forutsatt at behold
sendringer for varelager vises i note, jf. utkastet § 7-9. Det samme gjelder eg
virkede anleggsmidler, jf. § 7-12. 3. Varekostnad omfatter innsatsfaktorer i produk
sjonen, annet enn arbeid og kapital. Dette gjelder også i tjenesteytende næ
Forbruksvarer knyttet til salg og administrasjon hører hjemme under annen d
kostnad. Kostnader til arbeid og kapital, som også er innsatsfaktorer i produks
presenteres på egne linjer. For et handelsforetak er varekostnad innkjøp av
korrigert for lagerendringer. Nedskrivning av varelager er varekostnad. Er 
skrivningen av unormal størrelse skal den spesifiseres på egen linje. 4. Lønnskost-
nad inkluderer alle ytelser i ansettelsesforhold også feriepenger, forsikringe
kostnader ved sosiale aktiviteter. Videre inkluderes alle kostnader til pensjon
ansatte samt pensjoner og andre kostnader tilknyttet tidligere ansatte. Etter e
direktivtekst skal linjen også omfatte «social security costs, with a separate in
tion of those relating to pensions». Dette vil også inkludere arbeidsgiveravgi5.
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Avskrivninger er sær-
skilt definert i vurderingsreglene. 6. Nedskrivning av varige driftsmidler og imma
terielle eiendeler. Linjen omfatter også eventuell reversering. Linjen inklude
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ikke nedskrivning på finansielle anleggsmidler. 7. Annen driftskostnad. Posten til-
svarer post 1.4 i nåværende aksjelov § 11-5. Linjene 8 - 10. Inntekt på investering
datterselskap. Inntekt på investering i annet selskap i samme konsern. Innt
investering i tilknyttet selskap. Den engelske teksten skiller mellom fire typer in
tekt:

1. Income from participating interests, with a separate indication of 
derived from affiliated undertakings.

2. Income from other investments and loans forming part of the fi
assets, with a separate indication of that derived form affiliate unde
kings.

3. Value adjustments in respect of financial assets and of investments
as current assets.

4. Interest payable and similar charges, with a separate indication of t
concerning affiliated undertakings.»

Direktivets krav om spesifikasjon av »affiliated undertakings« gjelder selska
samme konsern, jf. begrepsavklaringen i avsnitt 3.7. Det er hensiktsmessig å
mellom datterselskaper og andre selskaper i samme konsern. Linjene 8 og 
omfatte resultatandel etter egenkapitalmetoden, men er også ment å dekke 
og resultatutdelinger for foretak som ikke benytter egenkapitalmetoden. Direkt
krav i artikkel 59 nr. 6 a om at resultatandel ved bruk av egenkapitalmetoden
føres som egen post, ivaretas ved noteopplysning, jf. § 7-15.

11. Renteinntekt fra selskap i samme konsern omfatter renteinntekt både fra da
terselskaper og andre selskaper i samme konsern.

Linjene 12. Annen renteinntekt og 13. Annen finansinntekt, er selvforklarende.
14. Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Det vises til

drøftelsen i avsnitt 4.5.1.
Linjene 15. Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler og 16. Neds

ning av finansielle anleggsmidler. Posten omfatter nedskrivning og reverseri
etter laveste verdis prinsipp for andre finansielle omløpsmidler og tilsvarend
finansielle anleggsmidler. Nedskrivning av varelager skal føres under linje 3 
kostnad. Nedskrivning på kundefordring skal føres på linje 6 annen driftskost

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler, som er eierandeler i datterselsk
tilknyttede selskaper eller felles kontrollert virksomhet, er normalt ikke aktuel
foretak som vurderer disse eierandelene etter henholdsvis egenkapitalmetod
bruttometoden.

17. Rentekostnad til selskap i samme konsern omfatter både datterselskaper o
andre selskaper i samme konsern, tilsvarende linje 11. Det forutsettes spesifi
i note.

Linjene 18. Annen rentekostnad og 19. Annen finanskostnad er selvforklarende.
Linjene 20 - 22. Ordinært resultat før skattekostnad. Skattekostnad på ord

resultat. Ordinært resultat, krever ikke kommentarer.
Linjene 23. Ekstraordinær inntekt, 24. Ekstraordinær kostnad og 25. Sk

kostnad på ekstraordinært resultat er kommentert i avsnitt 7.6.3. og ved egen lo
bestemmelse.

24. Årsresultat er valgt som en hensiktsmessig betegnelse på sluttlinjen i re
tatregnskapet.



NOU 1995:30
Kapittel 12 Ny regnskapslov 370

"

lska-
disse
onsern
sikts-
nsern,

tter
etter
. Sam-

 vur-
sig å
smid-

s
tsik-
d å

kri-
til-
ære
t om

alan-
ktig
 gjeld

 som
i seg,
knyt-

rmere

v pos-

edet
. Det
oreta-
til § 6-2 Balanse

Postene i balansen er for det meste forklart i "Grunnleggende regnskapsprinsipper
i kapittel 2 om grunnleggende prinsipper og "Vurderingsregler" i kapittel 4 om vur-
deringsregler.

Direktivene krever konsekvent spesifikasjon under finansielle poster av se
per i samme konsern (affiliated undertakings). Som nevnt tidligere omfatter 
både datterselskaper under selskapets kontroll, og andre selskaper i et stork
utenfor selskapets kontroll. Under finansielle anleggsmidler har en sett det hen
messig med to linjer for hhv. datterselskaper og andre selskaper i samme ko
jf. tilsvarende på linje 8 og 9 i resultatregnskapet.

For fordringer og gjeld har en valgt å bare beholde direktivets beholdning e
art i oppstillingen. De konserninterne fordringer og gjeld vil dermed fordeles 
art og inngå i disse linjene. Fordelen med denne løsningen er at den er entydig
menslåingen krever imidlertid spesifikasjon i note. Dette er gjort i § 7-20.

Utvalget foreslår i § 5-6 at markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal
deres til virkelig verdi. Begrepet er forklart i avsnitt 4.5.1. Det er hensiktsmes
skille ut markedsbaserte aksjer og obligasjoner som egne linjer under omløp
ler.

Oppstillingen av egenkapital er omtalt i avsnitt 7.5. ovenfor.
Utvalget legger i avsnitt 4.1. og 4.2 opp til at gjeld skal vurderes og presentere

analogt med omløpsmidler og anleggsmidler. Dette krever et skille mellom kor
tig og langsiktig gjeld. Tilsvarende som for anleggsmidler blir langsiktig gjel
presentere førkortsiktig gjeld. 

For skillet mellom kortsiktig og langsiktig gjelder det, som for eiendeler, to 
terier. Først gjelder kriteriet om tilknytning til varekretsløpet. All gjeld som er 
knyttet varekretsløpet er kortsiktig gjeld. Tilknytningen til varekretsløpet kan v
vanskeligere å identifisere for gjeld enn for eiendeler. Dette medfører at kriterie
forventet tilbakebetalingstid før eller etter 1 år fra første gangs registrering i b
sen ofte vil være virksomt ved klassifiseringen mellom kortsiktig og langsi
gjeld. Klassifiseringsbestemmelsen innebærer at først års avdrag på langsiktig
ikke skal presenteres som kortsiktig gjeld.

Oppstillingsplanen indikerer at konvertible lån i sin helhet skal presenteres
gjeld. Siden konvertible lån her et varierende innslag av egenkapitalelement 
er det lagt opp til at konvertible lån presenteres først under gjeld for å vise til
ningen til egenkapital.

til § 6-3 Kontantstrømoppstilling

Bestemmelsen regulerer innholdet av kontantstrømoppstillingen, og er næ
forklart i avsnitt 2.3.3. og 7.4.

til § 6-4 Konsernregnskapets oppstillingsplan

Bestemmelsen regulerer konsernregnskapets oppstillingsplan, jf avsnitt 7.7.

til § 6-5 Oppdeling eller sammenslåing av poster

Bestemmelsen regulerer plikten til å foreta en oppdeling eller sammenslåing a
ter, og er nærmere behandlet i avsnitt 7.2.4. Etter første ledd første punktum skal det,
når foretakets forhold tilsier det, foretas en ytterligere inndeling i poster innl
med arabertall og tilføyelser for poster som ikke inngår i oppstillingsplanene
er også fastsatt at slike inndelinger og tilføyelser skal være tilpasset arten av f
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kets virksomhet, jf annet punktum. Annet ledd fastsetter at poster innledet med ar
bertall skal slås sammen dersom en slik sammenslåingen fører til et mer over
årsregnskap.

til  § 6-6 Sammenligning med foregående årsregnskap

Første ledd første punktum setter krav om at man for hver post i balansen, resu
regnskapet og kontantstrømoppstillingen skal vise tilsvarende tall fra foregå
årsregnskap. Etterannet punktum skal slike sammenligningstall omarbeides, derso
årsregnskapene ikke er sammenlignbare. Plikten til omarbeiding av samm
ningstallene gjelder likevel ikke for små foretak, jf annet ledd. For en nærmere drøf-
telse sammenligningstall m v, vises til avsnitt 7.3.

til § 6-7 Salgsinntekter

Bestemmelsen definerer «salgsinntekter», og er nærmere omtalt i avsnitt 7.6

til § 6-8 Goodwill

Bestemmelsen definerer «goodwill», og er nærmere omtalt i avsnitt 4.4.3.

til  § 6-9 Pensjonsforpliktelser

Bestemmelsen definerer «pensjonsforpliktelser», og er nærmere omtalt i a
7.6.5.

"Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i Kapittel 7 Noteopp-
lysninger

til § 7-1 Alminnelig opplysningsplikt
Etter første ledd skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for

bedømme stilling og resultat, og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig
Bestemmelsen er ment å utfylle de mer spesifikke notekravene som følge

er ikke hensiktsmessig å ha lovregler om notene som i detalj angir den nødve
spesifikasjon av regnskapspostene. De spesifiserte notekravene i lovgivning
minimumskrav. Gjeldende lov har en tilsvarende bestemmelse for årsberetnin
aksjeloven § 11-12 første ledd. 

Den alminnelige opplysningsplikten etter første ledd gjelder bare opplysni
som er viktige for å bedømme stilling og resultat. De eksplisitte notebestemm
i resten av kapittelet gjelder opplysninger som etter foretakets forhold ikke er
sentlige, jf. annet ledd. Annet ledd presiserer et vesentlighetsprinsipp, som ellers
anses som selvsagt. Vilkåret i første ledd om at forholdet skal være viktig 
bedømme stilling og resultat, er en høyere terskel for opplysningsplikt enn
alminnelige vesentlighetsprinsippet som ellers gjelder for noteopplysningene.

Direktivets krav i artikkel 2 nr. 4 om tilleggsopplysninger hvis det er nødven
for å gi et «true and fair view» er ivaretatt med denne paragrafen. Utvalget an
direktivet gir adgang til å unnta små selskaper fra denne regelen, som elle
undergrave ethvert forsøk på differensierte noteregler.

Etter tredje ledd skal det i notene gis sammenligningstall på samme måte 
for resultatregnskap og balanse, i den utstrekning dette er meningsfylt.

Fjerde ledd angir hvilke noteopplysninger som ikke gjelder for små foret
Prinsippene for differensieringen av notene er forklart i avsnitt 8.1., og blir o
kommentert i merknadene til den enkelte notebestemmelse.



NOU 1995:30
Kapittel 12 Ny regnskapslov 372

ukere
sje-
 om
egn-

rsfor-

ska-

 mv.

22.
nd-
likter
aps-
 kon-

m sik-
 En
 13 nr.

 kor-
ise-
 4.2.3.
stall,
men-

ndrin-
enne

mes-
ngs-

r og
isiko,

er
til § 7-2 Regnskapsprinsipper

Opplysning om anvendelse av regnskapsprinsipper er av stor betydning for br
av regnskapsinformasjon. Krav om slike opplysninger følger av direktivet. Ak
loven har noe mer ufullstendige regler om dette. Krav om opplysninger
anvendte regnskapsprinsipper ogendring av disse har tidlig vært inntatt i R
skapssirkulære fra Oslo Børs. Dette er fra og med 1994 et krav i henhold til bø
skriften. Det heter i børsforskriften § 6-4 tredje ledd nr. 3:

«Alle regnskapsprinsipper av vesentlig betydning for vurdering av sel
pets økonomiske situasjon skal angis.»

Anvendte regnskapsprinsipper bør opplyses, herunder
– vurderingsregler for eiendeler og gjeldsposter
– inntekts- og kostnadsføringsprinsipper
– klassifikasjonsprinsipper for balansen og resultatet
– prinsipper for presentasjon av avtaler, kontrakter, finansielle instrumenter

som ikke er balanseført
– prinsipper for utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen
– prinsipper for utarbeidelse av informasjon om virksomhetsområder

Endringer av regnskapsprinsipp bør angis separat.
Kravene er i samsvar med annen internasjonal praksis, jfr. IAS 1 og APB 
I tillegg til en generell formulering om opplysning regnskapsprinsipper og e

ringer av disse, er det i paragrafen trukket frem enkelte konkrete opplysningsp
som følger av direktivet. Dette gjelder forskjellig prinsippanvendelse i selsk
regnskap og konsernregnskap (jf. § 4-8), beregning av sammenligningstall og
tinuitetsunntak ved konserndannelse (jf.   5-13). Det kreves også opplysning o
rings- og porteføljevurdering. Behovet for slike opplysninger er selvsagt.
bestemmelse om dette kan dessuten knyttes opplysningsplikten etter artikkel
1 om eiendeler som berører flere poster.

til § 7-3 Virkning av endring av regnskapsprinsipp

Det kreves opplysning om virkning av endring av regnskapsprinsipp, og feil og
rigering av feil, jf. § 4-7. Problemstillingene er drøftet i avsnitt 2.4.8. Omklassif
ringer skal også opplyses og begrunnes. Dette er nærmere drøftet i avsnitt
Videre kreves det forklaring av omarbeiding av samarbeidstall sammenligning
jf. drøftelse i avsnitt 2.4.8. og 7.3. Små foretak som unnlater å omarbeide sam
ligningstall etter § 6-6 annet ledd skal opplyse om dette.

til § 7-4 Kursrisiko

I lovutkastet er det foreslått at store selskaper skal gjøre rede for risiko ved e
ger i finansielle priser. Det er særlig rente- og valutarisiko som er aktuelt for d
noten.

For valuta er det i anbefaling til god regnskapsskikk (nr. 11) for regnskaps
sig behandling av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta formulert flg. opplysni
krav:

«Følgende tilleggsopplysninger bør gis i noter til regnskapet:
– En orientering om den valutarisiko selskapets virksomhet medføre

den praksis selskapet følger med hensyn til å sikre seg mot denne r
herunder opplysninger om inngåtte terminkontrakter.

– Samlet beløp for langsiktige fordringer og for langsiktig gjeld for hv
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valuta med tilsvarende bokførte kronebeløp og verdien etter dagsk
– Spesifikasjon av aktivert valutatap.
– Opplysninger om effekten av vesentlige endringer i valutakursene 

balansedagen.»

Opplysninger etter denne paragrafen bør også omfatte foretakets styring av 
og valutarisiko. Det bør skilles mellom risiko knyttet til finansielle poster og ris
knyttet til øvrig virksomhet. De finansielle postene bør i samsvar med god r
skapsskikk spesifiseres pr. valuta og pr. tidsintervall etter henholdsvis renter
ingstidspunkter og forfallstidspunkter.

Risiko ved finansielle avtaler, herunder finansielle instrumenter, bør inklud
i opplysningene. For hver gruppe av slike avtaler bør det opplyses om om
anskaffelseskost, markedsverdi, kredittrisiko, rente- og valutarisiko. Detaljerte
til opplysninger om spesifikke finansielle instrumenter bør utvikles gjennom 
regnskapsskikk.

Paragrafen skal ikke gjelde for små foretak.

til § 7-5 Enkelttransaksjoner

Enkeltstående transaksjoner skal opplyses i den utstrekning de er uvanlige elle
regelmessige. Dette er nyttig informasjon for analytikere og andre brukere av 
skapsinformasjon som er interessert i det som betegnes selskapets norma
ning.

I den foreløpige standarden om ekstraordinære inntekter og kostnader fra
er det krevet særskilte opplysninger om poster som er av «stor betydning for v
ring av foretakets inntjeningsevne» men som ikke er ekstraordinære. Tilsva
krav finnes i IAS 8 og APB 30. En slik noteplikt overlapper i en viss utstrekning
foreslåtte kravet til kommentarer om uvanlige og ikke-regelmessige hendelser
beretningen, jf. "Årsberetning" i kapittel 9. Utvalgets holdning er at enkelttransa
sjoner som omfattes både av notebestemmelsene og i bestemmelsene om å
ningen skal opplyses i begge former.

Gjenkjøp av egne obligasjoner og eventuell gevinst eller tap ved dette bør
lyses som uvanlig enkelttransaksjon. Amerikansk praksis når det gjelder tilb
kjøp av egne obligasjoner er å betrakte dette som en transaksjon hvilket inne
regnskapsføring av gevinst eller tap på tidspunkt for tilbakekjøp, jfr APB 26 og 
76. Kjøp av egne aksjer er omtalt særskilt under § 7-25.

Det kreves særskilt opplysning om egenkapitaltransaksjoner, jf. drøftelse
disse i avsnitt 2.4.2.

Paragrafen skal ikke gjelde for små foretak.

til § 7-6 Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen

Det skal opplyses om fravik fra oppstillingsplan. Plikt til slik opplysning følger
artikkel 4 i fjerde direktiv, som er drøftet i avsnitt 7.2.4.

til § 7-7 Salgsinntekter

Paragrafen krever spesifikasjon av salgsinntekter på virksomhetsområde og g
fiske markeder.

Etter artikkel 43 nr. 1 (8) skal salgsinntektene spesifiseres pr. virksomhe
geografisk område «i den utstrekning disse virksomhetstyper og marked
vesensforskjellige når det gjelder å organisere varesalget og tjenesteytelsen
inngår i selskapets ordinære virksomhet».
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I høringsutkast fra NRS vedrørende opplysninger om virksomhetsområde
det:

«Formålet med å gi opplysninger om de enkelte virksomhetsområdene
brukerne bedre skal forstå foretakets utvikling og ha et sikrere grunnla
vurderingen av foretakets inntjening. Ved verdsettelse av foretak hens
at inntjeningen fra ulike aktiviteter kan ha vesentlig forskjellig risiko. Re
skapsrapportering av virksomhetsområder gjør det lettere å bedømme
koen og estimere inntjening for det enkelte område og derigjennom
foretaket som helhet.»

Det må også foretas en inndeling av salgsinntekter etter virksomhetsområde
grad selskapene opererer innenfor flere forretningsområder.

For store foretak bør kravet til informasjon om virksomhetsområder utvid
tråd med hva som er praksis internasjonalt. Dette innebærer at det bl.a. også
informasjon om driftskostnader, avskrivning, driftsresultat, investeringer etc
virksomhetsområde. For at denne informasjonen skal være relevant bør de
både produkt/tjeneste-grupper og geografiske områder, jf. krav etter IAS og k
Storbritannia og USA. Opplysningene skal være av en slik art og et slikt omfa
de under enhver omstendighet er påkrevet for foretakets egen styring og ko
En hensiktsmessig utforming av informasjon om virksomhetsområder bør utv
gjennom god regnskapsskikk.

Paragrafen gjelder ikke for små foretak.

til § 7-8 Langsiktige tilvirkningskontrakter

Det skal gis opplysninger om igangværende langsiktige tilvirkningskontrakter 
etter selskapets forhold er vesentlige. 

Etter regnskapsstandard fra NRS skal det gis følgende opplysninger om
siktige tilvirkningskontrakter:
a) Hovedprinsippene for beregning av fullføringsgraden
b) Omfang av igangværende prosjekter, med angivelse av total utført produk

kostnader og estimert fortjeneste
c) Gjenværende produksjon på tapsprosjekter

Foretak som kun er involvert i et fåtall prosjekter kan unnlate å gi informasjon 
rørende punktene (b) og (c) dersom det av konkurransemessige hensyn åpen
være uheldig å gi slike opplysninger.

Følgende poster må dessuten opplyses i noter i den grad de ikke er spes
balansen:
a) Andel av utestående fordringer som er holdt tilbake av kundene i henho

betingelsene i kontrakten
b) Opptjente, ikke fakturerte inntekter som er inkludert sammen med kunde

ringer
c) Forskuddsfakturert produksjon

Det ovenstående er reflektert i utkastet til lovtekst og bør danne grunnlag for 
opplysninger om langsiktige tilvirkningskontrakter.

Paragrafen skal ikke gjelde for små foretak.

til § 7-9 Varer

Det kreves spesifikasjon av varer på råvarer, varer under tilvirkning og ferdigv
Beholdningsendringer skal opplyses. Opplysningskravene er nødvendige i fo
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til direktivet som følge av den sammendratte formen en har valgt for oppstilli
planen. Paragrafen inneholder også en plikt til opplysning om foretatte nedskri
ger. 

Varebeholdningen skal spesifiseres i nødvendig grad. For varelageret e
informativt med opplysninger om den enkelte varegruppes gjennomsnittlige
ringstid. 

Notekravet i artikkel 40 nr. 2 er ikke aktuelt ved den foreslåtte bestemmels
tilordning av anskaffelseskost, jf. avsnitt 4.3.4.

Paragrafen gjelder ikke for små foretak. Det er den generaliserte sammen
gen av poster i direktivets oppstillingsplan for resultatregnskapet som nødve
gjør noteopplysningen. Sammenslåingen kan imidlertid etter artikkel 27 gjø
uten krav til spesifikasjon i noter, i små foretak.

til § 7-10 Lønnskostnader

I likhet med § 7-9 har denne paragrafen et innhold som i første punktum bestemmes
av den valgte sammenslåing av poster om lønnskostnader i direktivets oppsti
plan. 

Etter annet punktum skal det opplyses om beregning av pensjonskostnade
pensjonsforpliktelser. 

Etter artikkel 43 nr. 1 (7) skal pensjonsforpliktelser som ikke er oppført i ba
sen opplyses i note. Denne er ikke aktuell dersom en følger utvalgets forslag
regnskapsføring av pensjoner, jf. avsnitt 7.6.5.

Aksjeloven § 11-8 første ledd nr. 8 lyder:
«Har selskapet pensjonsforpliktelser skal følgende opplysninger gis:

1. Antall personer forpliktelsene omfatter.
2. Hvordan forpliktelsene er beregnet, herunder kapitaliseringsmetoden, dis

teringssats og eventuelt hvordan inntektsskatten har påvirket beregninge

Etter foreløpig regnskapsstandard fra NRS vedrørende pensjon skal det gis fø
opplysninger:
– En beskrivelse av foretakets pensjonsordninger inklusive opplysning om a

let personer forpliktelsen omfatter.
– En beskrivelse av de anvendte regnskapsprinsipper inklusiv metoder for v

ring av pensjonsmidlene og aktuartekniske beregninger.
– Viktige økonomiske og aktuarmessige forutsetninger.
– Sammensetning av netto pensjonskostnad.
– Faktisk avkastning på og sammensetning av pensjonsmidler.

De krav som er gjengitt ovenfor fra den foreløpige regnskapsstandard om pe
bør fortsatt være mønster for noteopplysningen. Videre utvikling bør skje gjen
god regnskapsskikk.

Direktivets forenklingsregler for små foretak inneholder ikke slik sammen
ing som ligger til grunn for opplysningsplikten første punktum. Denne bestem
sen må derfor gjøres gjeldende også for små foretak. For små foretak avheng
holdet i bestemmelsen i annet punktum av om foretaket nytter forenklingsre
for pensjonsforpliktelser i § 5-17.

til § 7-11 Anleggsmidler og § 7-12 Varige driftsmidler

§§ 7-11 og 7-12 inneholder notekrav for hhv. anleggsmidler generelt og v
driftsmidler, og må ses i sammenheng.

Etter artikkel 15 nr. 3 bokstav a skal det gis flg. opplysninger om anleggsmi
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«Bevegelser på de forskjellige poster for anleggsmidler skal angis i ba
sen eller i notene til årsregnskapet. For dette formål skal det for hver
for anleggsmidler, med utgangspunkt i anskaffelseskostnad eller tilv
ningskostnad, oppføres særskilt på den ene side tilgang anleggsmidle
gang anleggsmidler og reklassifiseringer i løpet av regnskapsåret og p
annen side akkumulerte verdijusteringer på balansedagen og korreks
av verdijusteringer for tidligere regnskapsår. Verdijusteringer skal en
oppføres som klart angitte fradrag i de berørte poster eller fremgå av n
til årsregnskapet.»

Balanseførte renter på egentilvirkede anleggsmidler skal etter artikkel 35 nr. 4
lyses.

Aksjeloven § 11-8 nr. 3 og 4 har flg. notekrav om materielle anleggsmidle
3. For hver post i balansen som omfatter skip, maskiner, inventar og

nende eller bygninger, skal gis opplysning om anskaffelseskostna
etter den forutgående balanse med tidligere foretatt oppskriving, om
gang og avgang i regnskapsåret, om oppskriving foretatt i regnsk
året, samt om de samlede av- og nedskrivninger som var foretatt 
regnskapsårets utgang. Dersom avskrivninger er blitt endret i forho
den avskrivningsplan som tidligere er fulgt, skal det opplyses sær
hvor mye endringen utgjør.

4. Selskap som nevnt i § 11-1 annet ledd, skal for hvert av de siste
regnskapsår angi det bruttobeløp som er investert i skip, mask
inventar og liknende og i fast eiendom, samt avhending av s
anleggsmidler. Beløpet skal fordeles i samsvar med inndelinge
balansen.

Aksjeloven § 11-8 nr. 6 inneholder krav til tilleggsopplysninger om leide anleg
midler:

«Har selskapet leid anleggsmidler og leieavtalen er av vesentlig betyd
for selskapets drift, skal gis opplysning om hvilke anleggsmidler avta
omfatter, avtalens varighet, om eventuell rett for selskapet til å overta
leggsmidlene, samt om den årlige leie såframt ikke særlige grunner 
mot det.»

Av hensyn til hvordan differensieringen skal formuleres, er det hensiktsmessig
en generell paragraf om notekrav for anleggsmidler som fyller direktivets min
krav. Denne er formulert i utkastet § 7-11, som er ment å gjelde også for små
tak. Etter første ledd skal det opplyses om anleggsmidlenes opprinnelige anska
seskost og tilgang/avgang i perioden, herunder omklassifiseringer. Av- og ned
ninger og reversering av nedskrivninger skal oppgis, både for perioden og akk
lert siden anskaffelse. Totalt balanseførte kostnader og balanseførte lånekos
knyttet til egentilvirkede anleggsmidler skal oppgis. Etter annet ledd skal endring i
avskrivningsplan opplyses. Av hensyn til unnlatt balanseføring av finansiell lea
etter forenklete vurderingsregler for små foretak, er det i tredje ledd foreslått opp-
lysningsplikt også om leide anleggsmidler som ikke er balanseført. Plikt til å 
lyse om ordinære operasjonelle leasingavtaler gjelder alle regnskapspliktige
små foretak gjelder bestemmelsen både de ordinære operasjonelle leasingav
finansielle leasingavtaler.

Krav til informasjon utover minstekravet for varige driftsmidler er formuler
§ 7-12. Det skal opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan
avskrivninger bør avvik fra lineær metode begrunnes særskilt, jf. drøftelse
avskrivninger i avsnitt 4.3.5. Brukerne av regnskapsinformasjonen vil gis ytt
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gere mulighet til å beregne foretakets normalinntjening og estimere fremtidig
tjeningsevne dersom både den ordinære avskrivning og resultatførte vedlike
kostnader spesifiseres etter arten av eiendeler de knyttes til. Også informasj
ferdig avskrevne anleggsmidler som fortsatt anvendes i foretakets virksomh
størrelsen på normalavskrivningen på slike anleggsmidler ville være til nytt
brukerne. Slik opplysningsplikt går ut over det som gjelder i andre land, og utv
har lagt vekt på dette. En har derfor ikke lagt inn obligatorisk opplysningskrav
slike forhold.

Tilgang av egentilvirkede varige driftsmidler må opplyses, jf. sammenslå
som er foretatt av poster i resultatregnskapet.

Forutsetningene for nedskrivninger og reverseringer må oppgis. I anbefali
god regnskapsskikk (nr. 6) om nedskrivning av anleggsmidler kreves det en
gjørelse i de tilfeller foretaket unnlater å nedskrive et anleggsmiddel med 
lavere enn balanseført verdi, under henvisning til at verdinedgang er forbigåe

Dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi og mindreverdien u
mer enn 10 pst. av balanseført verdi uten at det er gjennomført nedskrivni
anleggsmidlet, bør mindreverdien opplyses.

Det er lagt opp til at opplysningsplikten om leide anleggsmidler i § 11-8 n
videreføres. Leasede anleggsmidler i balansen skal spesifiseres. Spørsmå
balanseføring av leasede eiendeler er drøftet i avsnitt 7.5.4. 

Som nevnt skal § 7-11 gjelde alle regnskapspliktige, mens de små foret
skal være unntatt fra § 7-12.

til 7-13 Immaterielle eiendeler

Lovutkastet § 7-13 inneholder opplysningskrav om immaterielle eiendeler. 
første ledd skal det for alle poster opplyses om økonomisk levetid og valg
avskrivningsplan. For konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. er det
eneste opplysningsplikten i lovutkastet.

Annet ledd gjelder forsknings- og utviklingskostnader. Etter artikkel 37 nr. 1
det opplysningsplikt om avskrivningsperioder ut over 5 år og for utdelinge
eierne i en situasjon med balanseførte forsknings- og utviklingskostnader. De
drøftet i avsnitt 4.4.2. Aksjeloven § 11-8 nr. 5 krever opplysning om beregnin
balanseførte forsknings- og utviklingskostnader. Etter utkastet til bestemmels
det gjøres rede for utgifter til forskning og utvikling, og det skal redegjøres for s
menhengen mellom balanseført FoU og beslutning om utdeling av selskapets
ler. Direktivets krav om opplysning om avskrivningsperioder ut over 5 år er iv
tatt ved den generelle bestemmelsen i første ledd.

Tredje ledd gjelder goodwill. Etter artikkel 37 nr. 2 er det notekrav for avskr
ningsperioder ut over 5 år, jf. drøftelse i avsnitt 4.4.3. Etter utvalgets syn bør g
will spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. En antar at små foretak 
aktivt driver med oppkjøp av virksomheter og derfor må regnskapsføre good
bør ha en slik opplysningsplikt selv om den strengt tatt ikke er obligatorisk 
direktivet. Også for goodwill er direktivets krav om opplysning om avskrivnin
plan ut over 5 år ivaretatt ved bestemmelsen i første ledd.

til § 7-14 Datterselskap, tilknyttet selskap mv.

Etter første ledd skal det gis opplysning om firma, forretningskontor mv. for datt
selskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet. Det skal også gis 
lysning om egenkapital og resultat etter siste årsregnskap for datterselskap 
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knyttet selskap. Unntatt fra dette er investeringer som er konsolidert i konsern
skap eller regnskapsført etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. 

Etter artikkel 43 nr. 1 (2) skal det opplyses «firma og forretningskontor for
foretak der selskapet (...) som et minimum eier en prosentvis andel som med
statene ikke kan fastsette til høyere enn 20%, med angivelse av kapitalandelen
relse, størrelsen på egenkapital og andre fond samt det berørte foretaks resu
siste regnskapsår regnskapet er vedtatt.»

Ved fastsettelse av syvende direktiv ble det gjort enkelte endringer i fj
direktiv, blant annet for å reflektere det forhold at en nå var blitt enige om kon
regnskapsregler. Notebestemmelsen i artikkel 43 nr. 1 (2) var blant de beste
sene som ble berørt av syvende direktiv. Ved artikkel 61 var det gjort adgang
utelate opplysningen om egenkapital og resultat dersom selskapene var omfa
et konsernregnskap. Artikkel 61 ble revidert i artikkel 46 i syvende direktiv, sli
tilknytningen til konsernregnskapsbestemmelsene ble presisert, og slik at 
skapsføring etter egenkapitalmetoden i morselskapets selskapsregnskap i
sammenheng ble et likestilt med konsolidering i konsernregnskapet. Dette be
opplysningene om egenkapital og resultat etter artikkel 43 nr. (2) kan utelate
ethvert datterselskap eller tilknyttet selskap som er enten konsolidert i konsern
skapet eller regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet ell
skapsregnskapet.

Lovutkastet reflekterer direktivets minstekrav. Det kan imidlertid etter oms
dighetene være påkrevet med mer omfattende opplysninger om datterselska
tilknyttede selskaper, jf. den alminnelige opplysningsplikten etter § 7-1. For ve
lige datterselskaper og tilknyttede selskaper bør driftsinntekter, årsoverskudd,
eiendeler og egenkapital opplyses sammen med eierandel og balanseført v
morselskapets investering. Er datterselskapet et konsern bør dette angis.

Etter annet ledd skal konsernspiss oppgis når et underkonsern er unntat
konsernregnskapsplikten. Bestemmelsen henger sammen med syvende d
artikkel 7 nr. 2 bokstav c, som krever at det gis opplysning om konsernspis
konsernregnskapsunntak for underkonsern.

Tredje ledd krever opplysning om datterselskap som er utelatt fra konsolide
gen, jf. § 3-7 og omtale i avsnitt 3.7.4. Denne opplysningsplikten følger ikke dir
av direktivet, men er et nødvendig supplement til bestemmelsene om kons
ringsutelatelse.

til § 7-15 Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Artikkel 59 om egenkapitalmetoden, som ble endret ved artikkel 45 i syvende d
tiv, krever opplysninger om investors anskaffelseskost og det kjøpte selsk
balanseførte egenkapital på kjøpstidspunktet. Dette opplysningskravet følg
første ledd.

Etter annet ledd skal det opplyses om inngående balanse, inntektsført res
andre endringer i løpet av året og utgående balanse for investeringen. Merverd
avskrivning av merverdier skal også opplyses. Slike opplysninger kreves også
foreløpig norsk regnskapsstandard om investering i datterselskap og tilknytte
skap. Etter standarden skal det oppgis hvordan verdiendringer i balansen fra
skapsperiodens begynnelse til regnskapsperiodens slutt er fremkommet. Det 
opplysninger om avskrivning av eventuelle merverdier og størrelse på eve
merverdi knyttet til investeringen ved regnskapsperiodens slutt. Dersom det til
tede foretaket har avvikende regnskapsår eller anvender andre regnskapspri
enn det rapporterende foretaket, skal dette opplyses om. 
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For små foretak gjelder ikke denne paragrafen. Bruk av egenkapitalmetod
ellers bare obligatorisk for små foretak som skal utarbeide konsernregnskap, j
8.

til § 7-16 Aksjer og andeler i andre selskaper

Etter paragrafen skal aksjer og andeler som ikke er konsolidert eller vurdert
egenkapitalmetoden, spesifiseres etter selskap. Anskaffelseskost, balansefø
og markedsverdi bør angis både samlet og pr. verdipapir. For aksjer skal eiera
i hvert selskap opplyses. 

Krav om tilleggsopplysninger om foretakets investering i aksjer og ande
andre selskaper fremgår av aksjeloven § 11-8 nr. 1 og 2:

1. Aksjer i andre selskaper skal spesifiseres med angivelse av selsk
navn og aksjekapital, antallet aksjer, pålydende og verdien i henho
balansen. Er både pålydende og verdien av aksjer i selskap som ik
datterselskap lavere enn femti tusen kroner, og samtidig lavere enn
prosent av det aksjeeiende selskaps egenkapital etter balansen, ka
sifikasjon unnlates.

2. Andeler i andre selskaper enn aksjeselskaper skal spesifiseres
angivelse av selskapets navn og andelens størrelse, og det skal gi
lysninger om hvordan dets resultat og stilling kommer til uttrykk i s
skapets resultatregnskap og balanse.

til § 7-17 Fordringer

Paragrafen inneholder en plikt til å spesifisere fordringer som forfaller senere
ett år etter balansedagen. Fordringer kan her være omløpsmidler eller anlegg
ler. Etter § 5-1 kan fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter regns
årets utløp ikke være anleggsmidler. Notebestemmelsen ivaretar bestemm
parentes under D II i oppstillingsplanen for balansen i artikkel 9, og må følg
gjelde alle regnskapspliktige.

til § 7-18 Obligasjoner

Direktivet har ikke bestemmelser om notekrav for obligasjoner, og det er heller
noen eksplisitt opplysningsplikt om obligasjoner etter norsk lovgivning. Opplys
ger om rente, rentereguleringer og kategorisering av låntaker er imidlertid vikti
leggsinformasjon for å kunne vurdere virkningen av endringer i f.eks. rentem
det for det rapporterende selskap. For analyseformål er det bl.a. av interess
andelen statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner spesifisert.

Etter første ledd skal obligasjoner spesifiseres etter debitorkategori. Balanse
verdi og markedsverdi skal opplyses.

Annet ledd gjelder bare for store selskaper. Det skal gis en oversikt over re
reguleringstidspunkter og gjennomsnittlig rente. Renteregulering kan f.eks. o
ses som tidsintervaller for reprising av obligasjonsbeholdningen under henho
1 år, mellom 1 og 3 år og over 3 år.

Opplysning om obligasjoner er ikke obligatorisk etter direktivet, og det er h
siktsmessig å unnta små foretak fra denne paragrafen.
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til § 7-19 Gjeld

Etter første ledd skal gjeld som forfaller mer enn fem år etter balansedagen spe
seres. Etter annet ledd skal det gis opplysninger om gjeld sikret ved pant, pan
verdi og eventuelle utlegg.

Bestemmelsene i første og annet ledd har sammenheng med artikkel 43
(6), som krever opplysninger om:

«selskapets gjeld som forfaller etter mer enn fem år samt selskapets sa
gjeld som er pantsikret fra selskapets side, med angivelse av sikkerh
art og form. Det skal gis særskilte opplysninger for hver post under g
som nevnt i oppstillingsplanene (...).»

Aksjelovens krav om noteopplysninger om gjeld er beskjedent. § 11-8 nr. 9 ha
om opplysninger knyttet til konvertible lån. Dette hensynet dekkes i lovutkas
7-24.

Etter tredje ledd skal andre avsetninger spesifiseres. Andre avsetninger vise
bake på oppstillingsplanen for balansen, linje D.I.3. Bestemmelsen har sam
heng med artikkel 42 i fjerde direktiv, hvor det bl.a. heter: «Avsetningene som
føres i balansen under «andre avsetninger», skal angis i notene til årsregnskap
som de er av betydning.»

For store selskaper bør det etter utvalgets oppfatning gis ytterligere opply
ger knyttet til selskapets gjeld. For rentebærende innlån bør avdragsstruktur,
nomsnittlig rente og andre særlige vilkår («covenants») angis. Dette er uttr
fjerde ledd.

Opplysningspliktene i de tre første leddene er obligatoriske etter direktive
paragrafen må gjelde alle regnskapspliktige. Fjerde ledd gjelder som nevn
store foretak.

til  7-20 Mellomværende med foretak i samme konsern mv.

Etter første ledd skal fordringer, kortsiktig og langsiktig gjeld spesifiseres på fore
i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet.

Etter artikkel 43 nr. 1 (7) og syvende direktiv artikkel 34 nr. 7 skal forpliktel
overfor foretak i samme konsern opplyses særskilt. (I direktivet brukes betegn
«tilknyttet selskap» med et annet meningsinnhold i norsk begrepsbruk, jf. kom
tar i avsnitt 4.5.3.) I direktivets oppstillingsplan for balansen kreves det også s
fisert fordringer på foretak i samme konsern og tilknyttede selskap mv., og ti
rende for gjeld. Utvalget har valgt å beholde slik spesifikasjon av motpart u
finansielle anleggsmidler i oppstillingsplanen, mens det for omløpsfordringer o
gjeld anses mer hensiktsmessig med spesifikasjon i note.

Etter annet ledd skal pant- og sikkerhetsstillelse og garantier til fordel for fo
tak i samme konsern opplyses. 

Betydningen av «foretak i samme konsern» er forklart i avsnitt 2.3.3. om
regnskapsbegrepet.

Bestemmelsen er obligatorisk etter direktivet, og må gjelde for alle regnsk
pliktige.

til § 7-21 Skatt

Første ledd har en generell formulering om opplysningsplikt om beregning av s
tekostnad.

Etter artikkel 43 nr. 1 (11) skal det gis opplysninger om:
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«differansen mellom skatt som er utgiftsført i det aktuelle og foregåe
regnskapsår og skatt som er betalt eller skal betales for disse årene, fo
at forskjellen er av betydning for fremtidig beskatning. Beløpet kan o
angis samlet i balansen som egen post med passende overskrift.»

Aksjeloven § 11-8 første ledd nr. 17 inneholder krav til noteopplysninger om f
takets skattekostnad:

«Selskapet skal gi opplysning om forskjellen mellom resultat før ska
kostnad etter § 11-5 annet ledd post 5 og årets skattegrunnlag, med s
kasjon på permanente og på midlertidige forskjeller som oppstår og res
i året. Videre oppgis grunnlaget og den skattesats som er brukt ved b
ning av utsatt skatt. Er utsatt skattefordel oppført i balansen, skal det o
ses på hvilket grunnlag en slik fordel kan utnyttes i et senere
Departementet kan gi forskrift om at bestemte grupper av regnskapspli
skal gi opplysning om de midlertidige forskjeller som ventes å bli rever
i de nærmeste 3 år, når slike opplysninger antas å ha særlig markedsm
eller annen offentlig betydning.»

Formålet med regnskapsføring av skatt er å behandle skatt som en kostnad i å
skapet. Periodens skattekostnad omfatter i tillegg til betalbar skatt også skatt
ningen av midlertidige resultatforskjeller og underskudd til fremføring.

Etter foreløpig regnskapsstandard fra NRS om skatt skal det gis følgende
lysninger:
– Forskjellen mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag, me

sifikasjon på permanente og på midlertidige forskjeller som oppstår og rev
rer i året.

– Grunnlaget for beregning av utsatt skatt og anvendt skattesats.
– Sammensetningen av skattekostnadene, herunder refusjon av skatt

delingsreglene.
– Fordeling av skattekostnad på norsk og utenlandsk del.
– Skattekostnaden henført til ordinært resultat og ekstraordinære poster.
– Virkningen av endring i skattereglene på periodens skattekostnad.
– Skattevirkningen av poster som føres direkte mot egenkapitalen.
– Behandling av utsatt skatt på konsoliderte resultater eller inntektsførte res

andeler etter egenkapitalmetoden.
– Grunnlaget for utnyttelse av utlignet og balanseført skattefordel.
– Balanseført utsatt skattefordel knyttet til pensjonsforpliktelser.

Børsnoterte selskaper og andre foretak av stor allmenn interesse skal etter s
den i tillegg gi følgende opplysninger i selskapsregnskapet:
– Skattevirkningen av de spesifiserte permanente og midlertidige forskje

som oppstår og reverserer i året.
– Størrelsen på underskudd til fremføring med angivelse av tidspunktet for 

av fremføringsperiode.
– Andel av underskudd til fremføring som er blitt utlignet og hvor stor del som

balanseført som utsatt skattefordel.
– I det minste hvilke midlertidige forskjeller som er knyttet til kortsiktige post

Ansvarlig selskap m.v. skal i følge standarden gi følgende tilleggsopplysninge
om de ikke regnskapsfører utsatt skatt:
– Forskjellen mellom resultat før skattekostnad og fastsettelse av inntekt i 

svar med selskapsskatteloven med spesifikasjon på permanente og på m
dige forskjeller som oppstår og reverserer i året.
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– Forskjellen mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier.
– Utsatt skatt knyttet til oppskriving.

Utviklingen av praksis for opplysninger om skattekostnad som har kommet 
innføringen av utsatt skatt, bør videreføres. Detaljeringsnivået for opplysnin
må tilpasses gjennom utvikling av god regnskapsskikk.

Etter annet ledd skal små foretak som regnskapsfører skatt etter forenkling
gelen i § 5-20, opplyse om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessi
skattemessig verdi, jf. drøftelse av dette i avsnitt 4.6. For små foretak som dett
der, er første ledd i § 7-21 uten vesentlig betydning, etter som skattekostnad
lik betalbar skatt.

til § 7-22 Ekstraordinære inntekter og kostnader

Det kreves opplysning om størrelsen og arten av ekstraordinær inntekt eller ko
Etter artikkel 29 nr. 2 skal det gis noteopplysninger om beløpet og arte

ekstraordinære poster, med mindre de «er uten betydning for fastsettelsen av
tatene». 

I artikkel 30 er det dessuten forutsatt noteopplysninger om fordelingen av 
på ordinært og ekstraordinært resultat, dersom dette ikke framgår direkte av o
lingsplanen. Bestemmelsen er uten interesse dersom utvalgets forslag til o
lingsplan følges, jf. "Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i kapit-
tel 7 og lovutkastet.

Etter aksjeloven § 11-5 annet ledd nr. 4 skal ekstraordinære inntekter og
nader opplyses etter sin art. Utviklingen har gått i retning av at slik spesifikasjo
i note.

Bestemmelsen er obligatorisk etter direktivet og må gjelde alle regnskaps
tige.

til § 7-23 Egenkapital

Det skal etter denne bestemmelsen opplyses om endringer i egenkapitalen i lø
året. Avstemming av endring i egenkapitalen bør vise endringer innenfor de en
egenkapitalelementene spesifisert på de enkelte hendelser som er kilde til end
i egenkapitalen.

Bestemmelsen er ikke obligatorisk etter direktivet. Utvalget mener imidlert
en forklaring av egenkapitalendringer er en sentral del av regnskapsopplysnin
Det er derfor lagt opp til at bestemmelsen bør gjelde alle regnskapspliktige.

til § 7-24 Antall aksjer, flere aksjeklasser mv.

Etter første ledd skal det opplyses om aksjenes antall, pålydende verdi, aksjekl
og eventuelle forskjeller i stemmerett mellom aksjeklasser. Dette notekrave
sammenheng med artikkel 43 nr. 1 (3) og (4). Etter (3) skal det opplyses om a
som er tegnet i løpet av året. Etter (4) skal aksjekapitalen spesifiseres pr. 
klasse. Aksjeloven § 11-8 nr. 10 har tilsvarende krav til opplysninger om selsk
aksjekapital:

«Består aksjekapitalen av ulike klasser aksjer, skal det gis opplysninge
sammensetningen av hver klasse. Dersom ikke alle aksjer gir samme 
merett, skal det gis opplysning om stemmerettsreglene.»
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Etter annet ledd skal daglig leder, styremedlemmers aksjeeie opplyses, og likel
deres eventuelle rettigheter til aksjer. Også aksjeeie til medlemmer av bedrif
samling og representantskap skal opplyses. Etter tredje ledd skal det opplyses om
selskapets 20 største aksjeeiere og deres eiendeler. Det gjøres unntak for eier
under 1 prosent.

Direktivet har ikke krav om opplysningsplikt for hvem som eier aksjer i sels
pet. I aksjeloven er opplysningsplikt om dette formulert i § 11-12 om årsbere
gen. I tredje ledd kreves det flg. opplysninger om aksjeeierne:

«Årsberetningen skal opplyse antallet aksjeeiere og navn og kapitala
for aksjeeiere som eier mer enn 20 prosent av aksjene. Videre skal opp
hvor mange aksjer som eies av hvert enkelt medlem av styre, bedrift
samling og representantskap, samt av revisor og administrerende dir
For hver enkelt av de aksjeeiere som er nevnt iførste og annet punktum
medreknes aksjer som eies av ektefelle eller mindreårige barn, eller a
skap hvor vedkommende har slik innflytelse som nevnt i § 1-2.»

Krav om opplysning av selskapets 20 største eiere er en skjerping av gjeldend
Kravet om å få opplyst rettigheter til aksjer på lik linje med aksjeeie for daglig l
og styremedlemmer, har sammenheng med behovet for mer åpenhet om ø
miske relasjoner mellom selskapet og ledende ansatte, jf. også § 7-28.

Det er ikke formulert en henvisning til aksjeeie hos nære familiemedlemm
lovutkastet. Utvalget viser til at det i aksjelovutkastet § 1-4 annet ledd er gitt en
nisjon av personlige nærstående som det ville være naturlig å inkludere i d
paragrafen. Utvalget mener at opplysningsplikten om personlige nærståendes
eie ikke skal svekkes, men anser det mest hensiktsmessig at en endelig lovutf
samkjøres med ny aksjelov.

Det er neppe meningsfylt å kreve opplysning om aksjer som revisor eier. 
aksjeloven § 10-4 nr. 1 kan ikke selskapet velge til revisor den som har aksje
skapet eller i selskap i samme konsern. Erverver revisor slike aksjer i løpet a
nestetiden, må selskapet velge en ny revisor, jf. § 10-5 tredje ledd. En opply
om at revisor likevel eier aksjer, vil altså innebære at selskapet ikke har en 
revisor. En så grunnleggende opplysning synes det mindre naturlig å plassere
kapittelet.

Etter fjerde ledd skal alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt 
aksjer, opplyses. Rettigheter med egenskaper som ligner på aksjer må også 
Bestemmelsen ivaretar innholdet i artikkel 43 nr. 1 (5), som egentlig krever op
ning om konverteringsrettigheter og rettigheter til overskudd mv. Den norske d
tivteksten har her fått et litt underlig innhold, fordi «participation rights» er b
oversatt med «stifteraksjer».

§ 7-24 inneholder både opplysninger som er obligatoriske etter direktive
opplysninger som ikke er det. Paragrafens innhold bør uansett gjelde alle regn
pliktige, men er selvsagt mest relevant for aksjeselskaper.

til § 7-25 Egne aksjer

Etter første ledd skal aksjeselskap opplyse om beholdning av egne aksjer, og 
selskap skal opplyse om datterselskaps beholdning av dets aksjer. Etter annet ledd
skal det opplyses om kjøp og salg av egne aksjer og grunnen til erverv. 

Etter syvende direktiv artikkel 36 nr. 2 bokstav d skal det i årsberetning 
note gis opplysning om egne aksjer eid av selskapet selv eller eid av konserns
per. Direktivbestemmelsen er obligatorisk bare for selskaper med konsernregn
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Den regnskapsmessige løsning som er valgt for egne aksjer innebærer at d
skal oppføres i balansen, jf. avsnitt 2.4.2. og 4.4.5. Det er et generelt opplysn
behov om erverv og avhendelse av egne aksjer. Hva som anses som egne ak
vurderes på konsernbasis. Forslaget til bestemmelse overlapper i noen grad
om enkelttransaksjoner. 

Paragrafen bør gjelde for alle regnskapspliktige.

til § 7-26 Forpliktelser

Etter § 7-26 skal det opplyses om garantiforpliktelser og andre forpliktelser 
ikke er regnskapsført.

Bestemmelsen ivaretar to direktivbestemmelser. Etter artikkel 14 er det en
til å opplyse om garantiforpliktelser:

«Alle garantiforpliktelser som ikke pliktes oppført som passiva, må anfø
tydelig som note til slutt i balansen eller angis i notene til årsregnskap
en slik måte at det skjelnes mellom de forskjellige garantiformer i hen
til nasjonal lovgivning; det skal gis særskilt opplysning om garantier si
ved pant. Forpliktelser av denne art overfor tilknyttede foretak skal op
res særskilt.»

Med tilknyttet selskap menes i direktivet foretak i samme konsern, jf. kommen
avsnitt 2.3.3. De konserninterne garantiforpliktelsene er dekket av opplysnings
ten etter § 7-20.

Etter artikkel 43 nr. 1 (7) skal det gis opplysninger om:

«det samlede beløp for de økonomiske forpliktelser som ikke er oppf
balansen, i den utstrekning en slik opplysning er til hjelp ved vurderin
av den økonomiske stilling.»

Artikkelen omfatter også opplysningsplikt om pensjonsforpliktelser og konser
terne forpliktelser, som er ivaretatt ved hhv. § 7-10 og § 7-20.

Bestemmelsen i artikkel 14 er obligatorisk etter direktivet og paragrafen
gjelde alle regnskapspliktige.

til § 7-27 Antall ansatte

Det kreves opplysning om det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret
Etter artikkel 43 nr. 1 (9) skal det gis opplysninger om «det gjennomsnit

antall ansatte i løpet av regnskapsåret, fordelt på grupper, og personalkostnad
regnskapsåret fordelt som fastsatt i artikkel 23 nr. 6, dersom kostnadene ik
angitt særskilt i resultatregnskapet.» Innholdet etter siste komma er uten rel
som følge av valg av oppstillingsplan.

I aksjeloven § 11-12 heter det bl.a.:

«Årsberetningen skal gi opplysning om hvor mange personer som var a
i selskapet ved regnskapsårets slutt.»

Det er innenfor direktivets forenklingsmuligheter å unnta små foretak fra d
opplysningsplikten. Utvalget har lagt opp til slikt unntak.

til § 7-28 Ytelser til ledende personer

Etter § 7-28 første ledd skal de samlede ytelser til lønn, pensjonsforpliktelser
annen godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamling, styre og daglig leder



NOU 1995:30
Kapittel 12 Ny regnskapslov 385

vning
g

sjons-
 er

e or-

inger
ektør

nnen
e og
ktør
lse til
n og
lys-

lys-
 ved

lyder:

leder
et el-
sen.
n-

dret
miske

fang

sikker-
d mot-
pplys-

med-
l sel-
 ved
e in-

rm»-
se til
sikts-

nings-
splikt
ære
tillits-
sifiseres. Revisors godtgjørelse og fordeling av denne på revisjon og rådgi
skal også opplyses. Etter annet ledd skal selskapets forpliktelse til sluttvederla
overfor daglig leder og styrets leder opplyses. Etter tredje ledd skal avtaler om
bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende opplyses.

Etter artikkel 43 nr. 1 (12) skal det gis opplysning om:

«honorarer som i regnskapsåret er tilstått medlemmene av administra
, ledelses- eller kontrollorganer for deres verv og alle forpliktelser som
oppstått eller inngått om alderspensjon for tidligere medlemmer av slik
ganer, med samlet angivelse for hver kategori.»

Aksjeloven § 11-12 annet ledd (om årsberetningen) krever at det gis opplysn
om lønn og annen godtgjørelse til selskapets tillitsmenn, administrerende dir
og revisor:

«Dessuten skal gis opplysninger om de samlede utgifter til lønn og a
godtgjørelse til henholdsvis bedriftsforsamling, representantskap, styr
administrerende direktør. Tantieme til styre og administrerende dire
skal angis særskilt. Det skal gis opplysninger om selskapets godtgjøre
revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på godtgjørelse for revisjo
rådgivning. Departementet kan fastsette utfyllende forskrifter om opp
ningsplikten etter forrige punktum.»

Ved lovendring i 1994 ble det føyd til et nytt nr. 18 i aksjeloven § 11-8 om opp
ningsplikt for daglig leders og styremedlemmers avtale om særskilt vederlag
opphør eller endring av ansettelsesforholdet («fallskjermer»). Bestemmelsen 

«Dersom selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder eller styrets 
til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold
ler vervet, skal det gis opplysning om arten og omfanget av forpliktel
Plikten til å gi opplysning gjelder likevel ikke avtalefestet kollektiv pe
sjonsytelse gjennom pensjonskasse eller forsikringsselskap.

Dersom forpliktelse som nevnt i første ledd har opphørt eller er en
i løpet av regnskapsåret, skal det opplyses om årsaken til og de økono
virkninger av opphøret eller endringen.

Departementet kan i forskrift bestemme at ytelser av mindre om
ikke skal omfattes av opplysningsplikten etter dette nr.»

Generelt vil det ved transaksjoner mellom nærstående parter kunne oppstå u
het om transaksjonene er gjennomført på samme vilkår som transaksjoner me
part på armlengdes avstand. Dette er omhandlet i høringsutkast fra NRS om o
ninger om nærstående parter. Det heter:

«Selskapet vil alltid ha avtaler med enkeltpersoner, som eiere, styre
lemmer og ledere, f.eks. for å få skaffet kapital eller andre ressurser ti
skapet, eller til å lede selskapet. Disse enkeltpersonene vil både
inngåelse og gjennomføring av avtaler kunne handle slik at deres egn
teresser blir tilgodesett på bekostning av selskapets interesser.»

Utvalget er særskilt bedt om å vurdere hensiktsmessigheten av «fallskje
bestemmelsen og for øvrig om informasjonskravene om lønn og godtgjørel
bedriftsforsamling, representantskap, styre og administrerende direktør er hen
messig utformet.

Et spørsmål gjelder kretsen av de personer som omfattes av denne opplys
plikten. I høringsnotat fra Finansdepartementet 26. mars 1993 om opplysning
for «fallskjermer», ble det foreslått at kretsen i tillegg til daglig leder skulle v
«ansatte personer i stilling av ledende eller kontrollerende art i selskapet og 
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grense på 7 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I høringen til dette forslage
avgrensningsproblemer i forhold til den foreslåtte regel om personkretse
vesentlig innvending. Det ble også påpekt at utformingen ga opplysningsplik
pensjonsforpliktelser på helt normale lønnsnivåer, og at opplysningsplikten de
kunne bli svært byrdefull. Departementet endte i Ot.prp. nr. 34 (1993-94) opp
et forslag som bare gjaldt daglig leder og styreleder, men uten noen beløpsgr

Utvalget mener at krav til opplysninger om ytelser til ledende ansatte av p
iserbarhetshensyn ikke bør utvides til en videre personkrets. De økonomiske
sjoner mellom et foretak og dets ansatte og tillitsvalgte er av betydning for å vu
hvordan foretaket drives. I de fleste tilfeller vil imidlertid ytelser til daglig leder
et høyere nivå enn ytelsene til andre ansatte. Utformingen av ytelsene til d
leder vil derfor være det viktigste signalet om karakteren av ledergodtgjørelse
foretak. I de tilfeller andre ledende ansatte skulle ha bedre avtaler, må dette
som et forhold som «er viktig for å bedømme foretakets stilling og resultatet av
somheten», og som derfor uansett må opplyses etter den alminnelige opplys
plikten i § 7-1. 

Det er viktigere at opplysningsplikten utvides til å omfatte alle former for v
erlag og ytelser, herunder bonusavtaler, avtaler om overskuddsdeling, opsjon
ler o.l. Informasjonen om slike avtaler er minst like relevant for brukere av r
skapsinformasjon som informasjon om såkalte «fallskjermer». En naturlig ko
kvens av det ovenstående er at unntaket for kollektive pensjonsytelser ikke v
føres i den ny loven. Lovteksten vektlegger ytelser som vedkommende ledend
son mottar og ikke hvem som formelt sett ermotpart i ytelsen. Særlig innenfor
sernforhold kan det konstrueres kanaler for slik ytelse som gjør at den for arb
giveren ikke klassifiseres som en kostnad, selv om den i realiteten er en godtg
for arbeid. Opplysningsplikten gjelder hva ledende person mottar eller har re
og vil derfor også gjelde for f.eks. aksjeopsjoner til annet selskap i samme kon

Utvalgets lovutkast innebærer at reglene om opplysninger om alle typer 
gjørelse til ledende personer m.m. samles ett sted. Ved utvalgets forslag til 
skapsplikt blir for øvrig åpenhet om slike forhold også en plikt for organisasjon

Forhold som fanges inn av denne paragrafen regnes i ethvert henseend
vesentlige og kan ikke utelates med henvisning til § 7-1 annet ledd.

Paragrafen skal gjelde for alle regnskapspliktige.

til § 7-29 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mm.

Etter første ledd skal lån og sikkerhetsstillelse for daglig leder og styrets leder 
sifiseres. Det skal opplyses om hvilke vilkår som gjelder, bl.a. rentesats og avd
plan. Etter annet ledd skal det opplyses hvor mye foretaket har ytet som lån e
sikkerhetsstillelse for ansatte, medlemmer av bedriftsforsamling samt person
foretak som nevnt i aksjeloven § 12-10 om lån m.m.

Etter artikkel 43 nr. 1 (13) skal det gis opplysninger om:

«forskudd og kreditter som er gitt til medlemmer av administrasjons-, le
ses- eller kontrollorganer, med angivelse av rentesats, hovedvilkår og 
tuelt tilbakebetalte beløp samt forpliktelser inngått på deres vegne i for
en eller annen garanti, med samlet angivelse for hver kategori.»

Aksjeloven § 11-8 nr. 15 og 16 stiller krav til opplysninger om mellomværende 
de personer/selskaper som betraktes å være nærstående i kraft av deres stilli
rapporterende foretaket. Det heter i nr. 15:
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«Det skal opplyses hvor mye selskapet har ytet som lån til eller sikker
stillelse for personer og selskaper som omfattes av § 12-10, dog ikke lå
ler sikkerhet som nevnt i § 12-10 tredje ledd. Dersom summen av lå
sikkerhetsstillelser utgjør mer enn hundre tusen kroner og samtidig me
fem prosent av selskapets egenkapital etter balansen, skal opplyses h
lån og sikkerhetsstillelser hver for seg fordeler seg på
1. Aksjeeiere og andre som er likestilt med aksjeeiere i   12-10 annet

nr. 1, jfr. nr. 3 og 4.
2. Styremedlem og andre som er likestilt med styremedlem i § 12

annet ledd nr. 2, jfr. nr. 3 og 4.»

Nr. 16 lyder:

«Dersom selskapet har ytet lån til eller sikkerhetsstillelse for ansatte
ikke går inn under nr. 15, gjelder nr. 15 første punktum tilsvarende, dog
at det ikke er nødvendig å gi opplysningen dersom summen av lån og
kerhetsstillelser er lavere enn fastsatt i nr. 15 annet punktum.»

Bestemmelsen skal gjelde alle regnskapspliktige.

til § 7-30 Betingete utfall

Det kreves opplysning om forhold på balansedagen med betinget utfall.
Etter aksjeloven § 11-12 første ledd skal det i årsberetningen gis opplysn

om forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling og resultatet av 
somheten og som ikke fremgår av resultatregnskapet eller balansen, samt om
forhold av vesentlig betydning for selskapet selv om de er inntrådt etter regns
årets utgang. Denne bestemmelsen omfatter også betingede utfall og hendels
balansedagen, jf. foreløpig standard fra NRS.

Opplysningskravene vedrørende betingede utfall o.l. fremgår av regnskap
darden. Betinget tap som er sannsynlig og kvantifiserbart, skal kostnads
Betinget tap som er mindre sannsynlig skal ikke kostnadsføres, men informere
Lite sannsynlig tap kreves det normalt ikke informasjon om.

Betinget vinning skal ikke inntektsføres, men det kan gis informasjon om
holdet dersom vinningen er sannsynlig. Når et betinget tap helt eller delvis er 
ved en betinget vinning, skal nettotapet kostnadsføres.

De forhold og beregninger som ligger til grunn for avsetning til eller inform
sjon om betingede tap, skal gis som tilleggsinformasjon. Når det betingede tap
rører forretningshemmeligheter eller omtvistede forhold hvor bakgrunnsinfor
sjonen er sensitiv for foretaket, kan tilleggsinformasjon utelates.

Regnskapsstandarden bør danne grunnlag for utvikling av praksis for not
lysninger knyttet til betingede utfall.

Bestemmelsen gjelder ikke små foretak.

til § 7-31 Eiendomsvirksomhet

Foretak som har betydelig eiendomsvirksomhet skal gi opplysning om bygn
og annen fast eiendom.

Følgende informasjon bør gis:
Eiendommens geografiske beliggenhetType eiendom, herunder areal ford

f.eks. kontorbygg, lager og produksjonslokaler
Utnyttelsesgrad, herunder andel til egen bruk og utleie
Leiekontrakter, herunder leiestørrelse, leiekontraktens lengde og leiejuste

klausuler
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Konsesjoner og begrensninger i bruksrettighetene.
Tilsvarende informasjon er krevet i Regnskapssirkulære fra Oslo Børs

fleste børsnoterte selskaper som har et betydelig innslag av denne type eiende
slik informasjon.

til § 7-35 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon, gruvedrift o.l.

Foretak som driver oljeutvinning, kraftproduksjon og gruvedrift skal gi opplysn
om antatte økonomiske reserver og gjenværende utnyttelsesperiode, konses
riode, konsesjonsvilkår og andre økonomiske betingelser. Verdien av slike fo
avhenger av naturbestemte forhold, samt av juridiske og økonomiske ramme
gelser knyttet til ressursene. Det bør derfor være en særskilt opplysningspli
disse forholdene. 

Enkelte opplysninger som kreves i en slik note, er ikke egnet for revisjon. S
opplysninger bør alternativt kunne gis i årsberetningen.

Opplysningsplikten skal bare gjelde selskaper som har en betydelig virkso
innenfor ett av de nevnte forretningsområdene. Den skal ikke gjelde for små fo

"Noteopplysninger" i Kapittel 8 Årsberetning
Kapittelet inneholder syv paragrafer om plikt til å utarbeide årsberetning, og

årsberetningens innhold. Spørsmål knyttet til årsberetningen er tatt inn i avsni
"Årsberetning" i Kapittel 9 Offentlighet, innsendelse av regnskaper m v
Kapittelet fastsetter at årsregnskapet og årsberetning som hovedregel ska

offentlig. Visse selskaper skal dessuten sende inn regnskapene til Regnskap
teret. Med noen mindre unntak stemmer kapittelet materielt sett med aksjelo
11-14 og regnskapsloven § 16 fjerde til niende ledd. Bestemmelsene i forslag
er imidlertid delt opp i flere paragrafer. For prinsipielle drøftelser vises det til av
10.5. 

Etter aksjeloven § 11-14 fjerde ledd kan et aksjeselskap som ikke overh
plikten til å sende inn årsregnskapet m m til Regnskapsregisteret, bli tvangso
etter konkurslovens regler. I Ot prp nr 36 (1993-94) er det imidlertid foreslå
reglene om tvangsoppløsning av aksjeselskaper som en følge av manglende
skaper skal samles i aksjelovens kapittel 15 Oppløsning og avvikling. Aksjelov
11-14 fjerde ledd er derfor ikke videreført i proposisjonen. Regnskapslovutv
forutsetter at denne løsningen blir lagt til grunn og har derfor ikke tatt regle
tvangsoppløsning i dette kapittelet.

til § 9-1 Offentlighet

Bestemmelsen er delvis ny i forhold til gjeldende rett. Første ledd første punktum
slår fast at årsregnskapet og årsberetningen og revisjonsberetningen er offe
dette ligger at enhver har rett til å få gjøre seg kjent med innholdet av disse 
mentene hos den regnskapspliktige eller hos Regnskapsregisteret, jf annet punktum.
Tredje punktum svarer til aksjeloven § 11-14 åttende ledd og regnskapsloven 
åttende ledd og fastsetter at dokumentene dessuten skal holdes tilgjengelig
ansatte på selskapets kontor. 

Annet ledd inneholder en hjemmel for departementet til å gi nærmere regle
hvordan dokumentene skal gjøres tilgjengelige og til å fastsette bestemmels
betaling av gebyr. Det er uttrykkelig sagt at gebyret skal svare til de regnskap
tiges kostnader ved innsynet. Plikten til offentlighet vil derfor ikke medføre ø
kostnader for de regnskapspliktige. 

Etter tredje ledd kan departementet ved forskrift eller ved enkeltvedtak gj
unntak fra plikten til offentlighet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er b
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annet at årsregnskapet for små foretak i enkelte tilfeller kan inneholde opplysn
om rent personlige forhold, som det er lite ønskelig utenforstående gis innsyn

til § 9-2 Innsendelse av årsregnskap m v

Bestemmelsen fastsetter en plikt for alle aksjeselskaper og store foretak å se
eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regn
registeret. Første ledd første punktum avløser aksjeloven § 11-14 første ledd førs
punktum. Andre punktum er i samsvar med aksjeloven § 11-14 første ledd tre
punktum, mens tredje ledd svarer til aksjeloven § 11-14 første ledd andre og fje
punktum.

I annet ledd er det tatt inn en bestemmelse om at innsendingsplikten i første
gjelder tilsvarende for ansvarlig selskap dersom alle deltakerne er aksjeselska
for kommandittselskap dersom komplementaren er aksjeselskap. Bestemme
nødvendig etter fjerde selskapsdirektiv, slik dette lyder etter endringen 8 nove
1990 (90/605/EØF), jf nærmere avsnitt 3.2.

til § 9-3 Forsinkelsesgebyr

Bestemmelsen gir regler om forsinkelsesgebyr dersom plikten til å sende in
regnskapet m m ikke overholdes. Bestemmelsen avløser aksjeloven § 11-14
ledd, men det er foreslått både materielle og lovtekniske endringer i forhold til 
dende rett. 

Første ledd første punktum fastsetter at dersom årsregnskap, årsberetning
revisjonsberetning ikke er sendt inn til Regnskapsregisteret innen den frist s
fastsatt i § 9-2 første ledd, skal selskapet betale forsinkelsesgebyr etter regle
satt av Kongen. I motsetning til gjeldende rett er det foreslått at det er selskape
og ikke styreformannen som i første rekke skal betale gebyret. Etter utvalge
er dette prinsipielt sett det korrekte. Styreformannens personlige ansvar ette
dende rett er det uansett liten realitet i, all den tid det ikke er noe i veien for a
skapet betaler gebyret på vegne av vedkommende. Det innebærer også en 
av gjeldende rett at fristen for når forsinkelsesgebyret begynner å løpe, knyt
innsendingsfristen i § 9-2, og ikke til 1. august i året etter regnskapsåret (som 
dende § 11-14 annet ledd første punktum. Når det gjelder selskaper som i d
kalenderåret som regnskapsår, vil ikke denne endringen bety noe, verken for s
pet eller for Regnskapsregisteret. For selskaper som i dag ikke har 31.12 som
ringspunkt vil imidlertid endring innebære en innskjerpelse. Endringen kan 
tenkes å innebære administrative komplikasjoner for Regnskapsregisteret. E
gen må imidlertid ses i sammenheng med utkastet § 3-3 første ledd, som fas
at selskapene på egen hånd ikke kan fastsette et annet skjæringspunkt enn
Reguleringen av størrelsen på forsinkelsesgebyret etter annet punktum svarer fullt
ut til gjeldende § 11-14 annet ledd annet punktum. Tredje punktum regulerer når
gebyret begynner å løpe og hvor lenge det løper, og er hentet fra § 11-14 ann
tredje punktum. 

Etter annet ledd første punktum svarer selskapets styremedlemmer solidar
for påløpt og fremtidig gebyr dersom selskapet ikke betaler påløpt forsinkels
byr innen tre uker etter påkrav fra Regnskapsregisteret. Bestemmelsen avløse
dende § 11-14 annet ledd fjerde og femte punktum, men er noe endret som fø
at det er foreslått at det er selskapet som i første rekke skal betale gebyret
bestemmelsen er samtlige styremedlemmer solidarisk ansvarlig for gebyret. 
er selvsagt ikke til hinder for at Regnskapsregisteret har forenklete rutiner ve
saksbehandling, for eksempel ved at man i praksis alltid krever betaling av s
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leder. I så fall vil det være en sak for denne eventuelt å kreve regress fra de 
styremedlemmene. I annet punktum er det tatt inn en bestemmelse om at ders
foretaket ikke har styre, svarer eierne eller deltakerne i foretaket og eventuelt d
leder. Bestemmelsen er en følge av at innsendingsplikten nå i prinsippet kan 
foretak som ikke har noe plikt til å ha styre. 

Tredje ledd regulerer Regnskapsregisterets adgang til helt eller delvis å et
forsinkelsesgebyr. Vilkåret er at «innsendingsplikten ikke er overholdt som følg
forhold utenfor selskapets og styremedlemmenes kontroll». Etter utvalgets s
denne formuleringen både enklere og mer treffende enn uttrykket «har vært fo
dret fra å overholde innsendingsplikten i tide, og hindringen ikke er framkalt
settlig eller uaktsomt av de ansvarlige» i gjeldende § 11-14 annet ledd sjette 
tum. 

Etter fjerde ledd første punktum er ilagt gebyr tvangsgrunnlag for utlegg
Bestemmelsen avløser gjeldende § 11-14 annet ledd syvende punktum. Annet punk-
tum fastsetter at det ikke regnes ikke som et enkeltvedtak i forhold til reglene 
valtningsloven at det blir ilagt gebyr etter denne bestemmelsen og er i samsva
gjeldende § 11-14 annet ledd åttende punktum.

til § 9-4 Innkreving av gebyr

Bestemmelsen regulerer innkrevingen av forsinkelsesgebyr, og avløser aksje
§ 11-14 tredje ledd slik denne bestemmelsen lyder etter endringslov 18 mars
nr 4.

til § 9-5 Forskriftshjemmel

Bestemmelsen inneholder blant annet hjemmel for Kongen til å fastsette unnt
plikten til å sende inn årsregnskapet m m til Regnskapsregisteret. Bestemm
avløser aksjeloven § 11-14 sjette ledd og regnskapsloven § 16 sjette ledd
aksjeloven § 11-14 sjuende ledd og regnskapsloven § 16 sjuende ledd kan K
også gi slike regler som ellers finnes påkrevd for gjennomføringen av bestem
foran, blant annet om format og papirkvalitet på de dokumenter som skal s
inn. Etter utvalgets syn er det unødvendig å ta en slik forskriftshjemmel i d
kapittelet, jf forslaget § 10-1.

"Avgivelse av årsregnskap og årsberetning" i Kapittel 10 Utfyllende bestem-
melser. Straff

Kapitlet inneholder en forskriftshjemmel for Kongen, samt en straffebest
melse.

til  § 10-1 Utfyllende bestemmelser

Første ledd gir Kongen hjemmel til å gi nærmere regler til utfylling og gjennom
ring av loven her. Etter utvalgets syn er det behov for en generell forskriftshjem
av denne art. Med en slik hjemmel kan det selvsagt ikke gis forskrifter som av
fra bestemmelsene i loven. En slik derogasjonshjemmel er imidlertid tatt inn i annet
ledd, for så vidt gjelder regnskapspliktige som er underlagt tilsyn etter lov 7 de
ber 1956 nr 1.

til  § 10-2 Straff

Bestemmelsen avløser aksjeloven § 17-1 første ledd og regnskapsloven § 23
det fremgår av avsnitt 10.1. har ikke utvalget hatt anledning til å foreta en full
dig gjennomgang av straffebestemmelsene.
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"Mindretallets merknader" i Kapittel 11 Sluttbestemmelser
Kapitlet inneholder regler om ikrafttredelse (§ 11-1), overgangsbestemm

(§ 11-2) og endringer i andre lover (§ 11-3).

til § 11-1 Ikrafttredelse

Første ledd første punktum fastsetter at loven trer i kraft fra den tid Kongen beste
mer. Utgangspunktet må være at hele loven settes i kraft på samme tidspun
ordens skyld er det likevel tatt inn en bestemmelse i annet punktum om at de enkelte
deler av loven kan settes i kraft til ulik tid. 

Etter annet ledd oppheves lov 13 mai 1977 nr 35 om regnskapsplikt m v fra 
tid den nye regnskapsloven trer i kraft.

til  § 11-2 Overgangsbestemmelser

I første ledd er det uttrykkelig sagt at forskrifter gitt i medhold av lov 13 mai 19
nr 35 om regnskapsplikt m v gjelder også etter at den nye regnskapsloven ha
i kraft. Etter annet ledd kan Kongen gi nærmere overgangsbestemmelser.

til § 11-3 Endringer i andre lover

Utvalget har ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang av norsk lovgivning 
det formål å kartlegge hvilke endringer i andre lover som er en nødvendig
naturlig følge av den nye regnskapsloven. Enkelte av forslagene berører imid
aksjeloven på en slik måte, at det er naturlig å vise hvilke endringer i aksje
man mener er nødvendig. Som nevnt i avsnitt 1.1. er aksjeselskapsretten for 
støpeskjeen. For utvalget har det derfor vært mest hensiktsmessig i basere si
ringer på forslaget i Ot prp nr 36 (1993-94). Rene henvisningsendringer er ikk
med. 

I § 3-2 om reservefond er det foreslått en rekke tekniske og terminologiske
ringer. For en nærmere forklaring vises til avsnitt 7.5. 

Forslaget om å oppheve § 3-5 første ledd annet punktum, er begrunnet i forsla-
get om at innskutt egenkapital skal regnes netto etter fradrag for utgifter til stif
eller kapitalforhøyelse, jf forslaget om å endre aksjeloven § 3-10 første ledd. 

I § 3-10 første ledd er det foretatt enkelte tekniske justeringer. Den viktig
materielle endringer er at det foreslås en bestemmelse om at innskutt egen
skal regnes netto etter fradrag for utgifter til stiftelse eller kapitalforhøyelse, jf 
mere avsnitt 4.4.1. 

I § 3-10 tredje ledd er det foreslått at eiendeler som selskapet mottar som a
innskudd eller erverver på annen måte i forbindelse med stiftelsen eller forhø
av aksjekapitalen, skal vurderes til virkelig verdi på dagen for ervervet, jf nær
avsnitt 2.4.5.

I § 3-19 nytt tredje punktum foreslås det en bestemmelse som er et naturlig m
stykke til endringen av § 3-10 tredje ledd, nemlig at enhver overføring fra sels
til aksjeeieren skal vurderes til virkelig verdi på dagen for overføringen. Bes
melsen innebærer neppe noen endring av gjeldende rett. 

Det foreslås at "Noteopplysninger" i kapittel 8 oppheves. Med ett unntak er d
tatt hånd om alle bestemmelsene i aksjelovens regnskapskapittel. Unntaket g
§ 8-2 tredje ledd (om at årsoppgjøret skal stilles til rådighet for revisor mins
måned før ordinær generalforsamling), men etter utvalgets syn hører en slik be
melse mer hjemme i revisorloven. 
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I § 11-18 er det foretatt enkelte teknisk endring av hvilke poster som kan an
des til fondsemisjon, jf nærmere avsnitt 7.5. 

I § 13-1 tredje ledd er det tatt inn en rekke regler som gjelder ved kapitaln
settelse, og som er nært knyttet til regnskapsrettslige regler. For en nærmere b
nelse for endringene vises det til avsnitt 7.5.



NOU 1995:30
Kapittel 12 Ny regnskapslov 393

tilsy-
 1. 

deler

opp-
 
ngs-

 virk-
.

t kon-

e inn-
hvis

sva-

lskap. 
t av
r inne-
gne av

 inn-

llioner

 etter
UTKAST TIL LOV OM ÅRSREGNSKAP M V. 

DEL I. INNLEDNING

"Premisser, konklusjoner og konsekvenser" i Kapittel 1 Lovens virkeområde,
definisjoner

§ 1-1 Lovens virkeområde
Regnskapspliktig etter denne loven er:

1. Aksjeselskaper.
2. Statsforetak. 
3. Kommandittselskaper.
4. Ansvarlige selskaper.
5. Finansinstitusjoner og andre foretak nevnt i lov 7 desember 1956 nr 1 om 

net for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m v §
6. Samvirkelag. 
7. Foreninger som har et økonomisk formål.
8. Andre foreninger eller selveiende institusjoner for så vidt disse har eien

med verdi over 20 millioner kroner eller har mer enn 20 ansatte.

Reglene i "Grunnleggende regnskapsprinsipper" i kapittel 2 gjelder også for per-
sonlig eiet virksomhet og sameier for så vidt disse har plikt til å levere nærings
gave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven.

Loven gjelder for regnskapspliktig som nevnt i første ledd som har forretni
eller hovedkontor i Norge, uansett hvor virksomheten drives. 

Departementet kan gi bestemmelser om at utenlandsk foretak som driver
somhet her i riket eller på norsk kontinentalsokkel, skal være regnskapspliktig

§ 1-2 Konsern
Et morselskap utgjør sammen med datterselskap eller datterselskaper e

sern. 
En regnskapspliktig er morselskap hvis vedkommende har bestemmend

flytelse over et annet foretak. Slik bestemmende innflytelse foreligger alltid 
den regnskapspliktige:
1. har stemmeflertall i dette foretaket, eller
2. har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i styret eller til

rende ledelsesorgan i dette foretaket.

Foretak som står i forhold som nevnt i annet ledd til et morselskap, er datterse
Ved beregningen av stemmeflertall og rett til å velge eller avsette flertalle

medlemmer til styret skal rettigheter som morselskapet og dets datterselskape
har, regnes med. Det samme gjelder rettigheter som innehas av andre på ve
morselskapet eller et datterselskap.

§ 1-3 Tilknyttet selskap
Tilknyttet selskap er foretak hvor den regnskapspliktige har en betydelig

flytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet.
§ 1-4 Store foretak
Som store foretak etter loven her regnes regnskapspliktige:

1. som etter siste årsregnskap har salgsinntekt eller balansesum over 200 mi
kroner eller mer enn 200 ansatte, 

2. hvis aksjer, andeler eller obligasjoner noteres på børs, 
3. som etter vedtektene er allment aksjeselskap, eller
4. som har en særlig samfunnsøkonomisk eller markedsmessig betydning
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For morselskap bestemmes foretakskategorien på grunnlag av konsernets fo
Regnskapspliktig som oppfyller vilkårene i første ledd, regnes som stort fo

fra og med det første regnskapsåret vilkårene er oppfylt. Regnskapspliktig so
regnskapsår oppfyller vilkårene i første ledd, regnes som stort foretak de to 
gende regnskapsår selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt i disse regn
sårene.

§ 1-5 Små foretak
Som små foretak etter loven her regnes regnskapspliktig som etter de to

årsregnskap oppfyller to av følgende tre kriterier:
1. mindre enn 20 millioner kroner i salgsinntekt, 
2. mindre enn 20 millioner kroner i balansesum, eller 
3. færre enn 20 ansatte.

DEL II. BOKFØRING

DEL III. ÅRSREGNSKAP 
Kapittel 3 Innledende bestemmelser
§ 3-1 Årsregnskapsplikt
For hvert regnskapsår avgis årsregnskap senest seks måneder etter reg

årets slutt.
§ 3-2 Årsregnskapets innhold
Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømo

ling og noteopplysninger, jf likevel § 3-4. Årsregnskapet utgjør en helhet.
For morselskap består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernre

jf likevel § 3-5 og § 3-6. Konsernregnskapet skal vise de konsoliderte selska
som en enhet.

§ 3-3 Regnskapsåret
Regnskapsåret følger kalenderåret, med mindre departementet ved fo

eller enkeltvedtak bestemmer noe annet.
Foretakets første regnskapsår kan være kortere eller lengre enn kalend

likevel ikke i noe tilfelle lengre enn 18 måneder. Det samme gjelder ved omleg
av regnskapsåret. Ved fusjon eller ved oppløsning av foretaket kan regnska
være kortere enn kalenderåret. 

Datterselskap skal ha samme balansedag som sitt morselskap. Datters
som har forretnings- eller hovedkontor i utlandet kan likevel ha annen balans
enn morselskapet. I så fall skal konsernregnskapet bygge på et delårsregnsk
avgis på morselskapets balansedag.

§ 3-4 Unntak fra kravet til kontantstrømoppstilling for små foretak
Årsregnskapet for små foretak behøver ikke inneholde kontantstrømoppst
§ 3-5 Unntak fra konsernregnskapsplikten for foretak som er morselska

underkonserner
Plikten til å utarbeide et konsernregnskap gjelder ikke for foretak som bå

morselskap og datterselskap hvis:
1. foretaket og dets datterselskaper er omfattet av et konsernregnskap som e

beidet av foretakets morselskap, og 
2. dette morselskapet er hjemmehørende i en EØS-stat og dets konsernregn

utarbeidet og revidert i samsvar med lovgivningen i denne staten.

I foretak hvor én deltaker representerer mer enn 90 prosent av selskapskapita
de øvrige deltakerne godkjenne at det ikke skal utarbeides et konsernregnska
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øvrig kan deltakere som representerer minst 10 prosent av selskapskapitalen
at det skal utarbeides et konsernregnskap. Slikt krav må fremsettes sene
måneder før regnskapsårets utgang. 

For foretak som etter første ledd ikke selv har utarbeidet et konsernregn
gjelder bestemmelsene i "Årsberetning" i kapittel 9 tilsvarende for det konsernregn
skapet foretaket er omfattet av. Dette konsernregnskapet skal være på nors
mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet.

§ 3-6 Unntak fra konsernregnskapsplikten for foretak som er morselska
små konserner

Foretak som er morselskap i et konsern som oppfyller vilkårene i   1-5 beh
ikke utarbeide konsernregnskap, med mindre foretaket er et aksjeselskap.

§ 3-7 Konsolideringens omfang
Konsernregnskapet skal omfatte morselskapet og alle datterselskapene.
Datterselskap skal utelates fra konsolideringen hvis:

1. det foreligger vesentlige begrensninger som hindrer morselskapet i å utøv
flytelse over datterselskapet, eller

2. aksjene eller andelene i datterselskapet er anskaffet med sikte på midle
eie.

Datterselskap som er av uvesentlig betydning for konsernregnskapet, kan u
fra konsolideringen.

§ 3-8 Krav til norsk mynt og norsk språk
Årsregnskapet skal føres i norsk mynt og på norsk språk med mindre de

mentet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet.
§ 3-9 Undertegning av årsregnskapet. Forbehold
Årsregnskapet skal underskrives av samtlige styremedlemmer og eve

daglig leder. Dersom foretaket ikke ledes av et styre, skal årsregnskapet und
ves av eierne eller deltakerne i foretaket og eventuelt daglig leder.

Har en som skal underskrive, innvendinger mot årsregnskapet, skal ved
mende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i not

"Vurderingsregler" i Kapittel 4 Grunnleggende regnskapsprinsipper
§ 4-1
Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjo

punktet.
§ 4-2
Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
§ 4-3
Kostnader skal sammenstilles med inntekt for måling av resultat.
§ 4-4
Urealisert tap skal resultatføres.
§ 4-5
Det skal tas hensyn til virkningen av sikring og porteføljestyring.
§ 4-6
Regnskapsstørrelser som er usikre skal settes til forventet verdi.
§ 4-7
Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. 
Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere å

regnskap, skal føres direkte mot egenkapitalen. Andre unntak fra kongruenspr
pet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.

§ 4-8
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Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anv
konsistent over tid. Prinsippanvendelsen i konsernregnskap og selskapsreg
kan likevel være forskjellig. 

§ 4-9
Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så leng

ikke er mest sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
§ 4-10
Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk.
"Fusjon og fisjon" i Kapittel 5 Vurderingsregler
I Generelle vurderingsregler § 5-1 Klassifisering av eiendeler
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendel

omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter balansedagen kan ikke

sifiseres som anleggsmidler. 
Dersom hensikten med eiendelen endres (se første ledd), skal den omklas

res. Beslutning om salg medfører i seg selv ikke at en eiendel skal omklassif
til omløpsmiddel. Før omklassifisering skal vurderingen fullføres. 

§ 5-2 Omløpsmidler
Omløpsmidler skal vurderes til den laveste av anskaffelseskost og vir

verdi. 
§ 5-3 Anleggsmidler
Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. 
Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives etter e

nuftig avskrivningsplan. 
Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forvente

være ikke forbigående. Nedskrivning skal reverseres i den utstrekning grunn
for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 

§ 5-4 Anskaffelseskost
Anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris med tillegg for kjøpskostnader. 
Anskaffelseskost ved tilvirkning er tilvirkningskost. 
§ 5-5 Tilordning av anskaffelseskost
Anskaffelseskost skal tilordnes den enkelte eiendel spesifikt. Varer kan lik

tilordnes anskaffelseskost ved FIFO-metoden (først inn, først ut) eller gjen
snittlig anskaffelseskost. Ombyttbare finansielle eiendeler skal tilordnes gjen
snittlig anskaffelseskost. 

II Unntak fra de generelle vurderingsregler § 5-6 Markedsbaserte finansi
elle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsporte
skal vurderes til virkelig verdi.

§ 5-7 Utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta skal omregnes med balansedagens kurs
§ 5-8 Investering i tilknyttet selskap og datterselskap
Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i 

sernregnskapet og kan vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregn
Investering i datterselskap som konsolideres skal vurderes etter egenkapita
den i selskapsregnskapet. For øvrig kan investering i datterselskap vurdere
egenkapitalmetoden.

Egenkapitalmetoden innebærer at:
1. Investeringen skal vurderes til den regnskapspliktiges andel av egenkap

og resultatandelen skal inntektsføres eller kostnadsføres. 
2. På kjøpstidspunktet skal investeringen vurderes til anskaffelseskost. 
3. Resultatandelen fratrukket utbytte tillegges investeringen i balansen. 
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beregning av resultatandelen skal det tas hensyn til mer- eller mindreverd
kjøpstidspunktet og interngevinster. 

4. I selskapsregnskapet skal inntektsført resultatandel ut over utbytte avset
fond for vurderingsforskjeller.

§ 5-9 Deltakelse i felles kontrollert virksomhet
Deltakelse i felles kontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter bruttom

den eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. For store foretak gjeld
samme i selskapsregnskapet. For øvrig kan deltakelse i felles kontrollert virkso
regnskapsføres etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden. 

Når den felles kontrollerte virksomheten er et selskap, gjelder § 5-8 anne
nr 4 tilsvarende. 

III Enkelte bestemmelser om fusjon, konserndannelse m v § 5-10 Fusjon
Fusjon skal regnskapsføres som egenkapitaltransaksjon med overdratte e

ler og gjeld som tingsinnskudd.
§ 5-11 Kontinuitetsunntak ved fusjon
Dersom fusjon ved opptak er sammenslåing av tilnærmet likeverdige intere

skal eiendeler og gjeld i det overdragende selskapet videreføres til balansefør
dier.

Dersom fusjon ved nydannelse ikke er sammenslåing av tilnærmet likeve
interesser, skal eiendeler og gjeld i det selskapet som i realiteten er overtak
videreføres til balanseførte verdier.

§ 5-12 Konserndannelse ved oppkjøp
Dersom konserndannelsen er et oppkjøp, skal anskaffelseskost i konser

skapet tilordnes datterselskapets identifiserbare eiendeler og gjeld med verd
tidspunktet for konserndannelsen, samt goodwill. Tilordningen kan korrigeres i
utløpet av første hele regnskapsår etter konserndannelsen.

§ 5-13 Kontinuitetsunntak ved konserndannelse
Dersom konserndannelsen er en sammenslåing av tilnærmet likeverdige

esser, skal eiendeler og gjeld i datterselskapet videreføres i konsernregnska
balanseførte verdier. 

Konserndannelse kan ikke i noe tilfelle regnes som sammenslåing av tilnæ
likeverdige interesser med mindre minst 90 prosent av vederlaget til eierne i d
selskapet er ordinære stemmeberettigede aksjer og morselskapet etter b
aksjer eier minst 90 prosent av aksjene i datterselskapet. 

§ 5-14 Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper
Transaksjoner mellom konsoliderte selskaper skal ikke regnskapsføres i

sernregnskapet. 
IV Forenklete vurderingsregler for små foretak § 5-15 Anskaffelseskost ve

tilvirkning
Små foretak kan anvende variabel tilvirkningskost som anskaffelseskost ve

virkning. 
§ 5-16 Forskning og utvikling
Små foretak kan kostnadsføre utgifter til forskning og utvikling. 
§ 5-17 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Små foretak kan unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser som er forsik

så fall skal premien anses som pensjonskostnad.
§ 5-18 Leieavtaler
Små foretak kan unnlate å balanseføre leieavtaler.
§ 5-19 Langsiktige tilvirkningskontrakter
Små foretak kan inntektsføre langsiktige tilvirkningskontrakter etter fullf

kontrakt metoden. 
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§ 5-20 Skatt
Små foretak kan unnlate å regnskapsføre utsatt skatt. I så fall skal betalba

anses som skattekostnad. 
§ 5-21 Fusjon
Ved fusjon mellom små foretak kan eiendeler og gjeld det i overdragende

skapet videreføres til balanseførte verdier.
"Konserndannelse" i Kapittel 6 Resultatregnskap, balanse m v
§ 6-1 Resultatregnskap

1. Salgsinntekt  
2. Annen driftsinntekt  
3. Varekostnad  
4. Lønnskostnad 
5. Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  
6. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
7. Annen driftskostnad  
8. Inntekt på investering i datterselskap  
9. Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern 
10. Inntekt på investering i tilknyttet selskap
11. Renteinntekt fra foretak i samme konsern
12. Annen renteinntekt
13. Annen finansinntekt
14. Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler
15. Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler
16. Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
17. Rentekostnad til foretak i samme konsern
18. Annen rentekostnad
19. Annen finanskostnad 20.Ordinært resultat før skattekostnad 
20. Skattekostnad på ordinært resultat
21. Ordinært resultat
22. Ekstraordinær inntekt
23. Ekstraordinær kostnad
24. Skattekostnad på ekstraordinært resultat
25. Årsresultat

§ 6-2 Balanse
EIENDELER

A. Anleggsmidler

I. Immaterielle eiendeler

1. Forskning og utvikling 
2. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter
3. Goodwill

II. Varige driftsmidler

1. Tomter, bygninger og annen fast eiendom
2. Maskiner og anlegg 
3. Skip, rigger, fly og lignende 
4. Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

III. Finansielle anleggsmidler
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1. Investeringer i datterselskap 
2. Investeringer i annet foretak i samme konsern 
3. Lån til foretak i samme konsern 
4. Investeringer i tilknyttete selskap 
5. Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
6. Investeringer i aksjer og andeler 
7. Obligasjoner og andre fordringer 
8. Utsatt skattefordel

B. Omløpsmidler

I. Varer
II. Fordringer

1. Kundefordringer 
2. Andre fordringer 
3. Krav på innbetaling av selskapskapital

III. Investeringer

1. Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
2. Markedsbaserte aksjer 
3. Markedsbaserte obligasjoner 
4. Andre verdipapirer og andeler

IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital

I. Selskapskapital
II. Overkurs ved emisjon
III. Fond for vurderingsforskjeller
IV. Reservefond
V. Fri egenkapital

D) Gjeld

I. Avsetning for forpliktelser

1. Pensjonsforpliktelser 
2. Utsatt skatt 
3. Andre avsetninger for forpliktelser

II. Annen langsiktig gjeld

1. Konvertible lån
2. Obligasjonslån
3. Gjeld til kredittinstitusjoner 
4. Øvrig langsiktig gjeld 

III. Kortsiktig gjeld 

1. Konvertible lån 
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2. Sertifikatlån 
3. Gjeld til kredittinstitusjoner 
4. Leverandørgjeld 
5. Betalbar skatt 
6. Skyldige offentlige avgifter 
7. Utbytte
8. Annen kortsiktig gjeld

§ 6-3 Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbeta

ger, og forklare likviditetsendringer.
§ 6-4 Konsernregnskapets oppstillingsplan
I konsernregnskapet består egenkapital av innskutt og opptjent egenka

Den del av egenkapitalen og årets resultat i et datterselskap som kan henfø
aksjer eller andeler som eies av andre enn de konsoliderte selskapene, skal o
som minoritetsinteresser. Minoritetsinteresser føres under egenkapital i balan
som fradrag i årsresultatet i resultatregnskapet. For øvrig gjelder  § 6-1 og § 
langt de passer. 

§ 6-5 Oppdeling eller sammenslåing av poster
Når foretakets forhold tilsier det, skal det foretas en ytterligere inndeling i 

ter innledet med arabertall og tilføyelser for poster som ikke inngår i oppstilli
planene. Slike inndelinger og tilføyelser skal være tilpasset arten av foretakets
somhet. 

Poster innledet med arabertall skal slås sammen hvis sammenslåingen fø
et mer oversiktlig årsregnskap. 

§ 6-6 Sammenligning med foregående årsregnskap
For hver post i balansen, resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen

det vises tilsvarende tall fra foregående årsregnskap. Hvis årsregnskapene 
sammenlignbare, skal sammenligningstallene omarbeides. 

For små foretak gjelder ikke plikten til omarbeiding av sammenligningstalle
§ 6-7 Salgsinntekter
Salgsinntekter omfatter ikke skatter og avgifter direkte knyttet til salget.
§ 6-8 Goodwill
Goodwill er på kjøpstidspunktet differansen mellom anskaffelseskost a

virksomhet og virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld i virksomhete
§ 6-9 Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser er differansen mellom verdien av opptjente pensjon

tigheter og verdien av midler avsatt til dekning av rettighetene.
"Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling" i Kapittel 7 Noteopp-

lysninger
§ 7-1 Alminnelig opplysningsplikt.
Unntak for små foretak.
I notene skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme

ling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig. 
Opplysninger som kreves etter dette kapitlet kan utelates når de er uvesen
§ 6-6 gjelder tilsvarende så langt det passer. 
For små foretak gjelder ikke de krav til noteopplysninger som følger av §§

7-5, 7-7 til 7-9, 7-12, 7-15, 7-16, 7-18, 7-27, og 7-30 til 7-32. 
§ 7-2 Regnskapsprinsipper
Det skal gis opplysning om anvendelse av regnskapsprinsipper, herunde

ringer. Forskjellig prinsippanvendelse i selskapsregnskap og konsernregnska
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opplyses og begrunnes. Det samme gjelder sikrings- og porteføljevurderin
kontinuitetsunntak ved konserndannelse eller fusjon. 

§ 7-3 Virkning av endring av regnskapsprinsipp m v
Virkning av endring av regnskapsprinsipp skal opplyses. Feil i tidligere 

regnskap og korrigering av slike feil skal opplyses. Omklassifiseringer skal op
ses og begrunnes. Sammenligningstall og omarbeidelse av disse skal forklar

§ 7-4 Kursrisiko
Store foretak skal gjøre rede for risiko ved endringer i finansielle priser. 
§ 7-5 Enkelttransaksjoner
Det skal gis opplysning om store enkelttransaksjoner som enten er uva

eller uregelmessige. Egenkapitaltransaksjoner skal spesifiseres. 
§ 7-6 Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen
Poster i oppstillingsplanen som er slått sammen etter § 6-5, skal spesifise
§ 7-7 Salgsinntekter
Salgsinntekter skal spesifiseres etter virksomhetsområde og geografiske m

der. 
§ 7-8 Langsiktige tilvirkningskontrakter
Det skal opplyses om igangværende langsiktige tilvirkningskontrakter 

etter selskapets forhold er vesentlige. 
§ 7-9 Varer
Varer skal spesifiseres på råvarer, varer under tilvirkning og ferdigvarer. 

odens beholdningsendringer skal vises. Foretatte nedskrivninger skal opplyse
§ 7-10 Lønnskostnader
Lønnskostnader skal spesifiseres på lønninger, folketrygdavgift, pensjons

nader og andre ytelser. Beregning av pensjonskostnader og pensjonsforplik
skal opplyses. 

§ 7-11 Anleggsmidler
For hver post innledet med arabertall under anleggsmidler skal opplyses:

1. anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader kny
egentilvirkede anleggsmidler, 

2. tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret, 
3. samlete avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger
4. periodens avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivning

Endring i avskrivningsplan skal opplyses. 
Leier foretaket anleggsmidler som ikke er balanseført, skal leieavtalen opp

dersom den etter foretakets forhold er vesentlig. 
§ 7-12 Varige driftsmidler
For hver post innledet med arabertall under varige driftsmidler skal økono

levetid og valg av avskrivningsplan opplyses. For hver post skal balanseførte
avtaler opplyses. Årets tilgang av egentilvirkede varige driftsmidler skal opplys
Det skal opplyses om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for nedskrivnin
reversering av nedskrivning. 

§ 7-13 Immaterielle eiendeler
For hver post innledet med arabertall under immaterielle eiendeler skal øk

misk levetid og valg av avskrivningsplan opplyses. 
Det skal gjøres rede for utgifter til forskning og utvikling. Aksjeselskap s

også redegjøre for sammenhengen mellom balanseført forskning og utviklin
beslutninger om utdeling av selskapets midler. 

Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. 
§ 7-14 Datterselskap, tilknyttet selskap m v
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Det skal opplyses om firma, forretningskontor, eierandel og stemmeande
datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet. For datterse
og tilknyttet selskap skal det dessuten gis opplysninger om egenkapitalen og
tatet i følge siste årsregnskap. Opplysninger i annet punktum omfatter likeve
datterselskap som er konsolidert i konsernregnskap eller regnskapsført etter
kapitalmetoden i selskapsregnskapet, og tilknyttet selskap som er regnska
etter egenkapitalmetoden. 

Morselskap som med hjemmel i § 3-5 ikke har utarbeidet konsernregnskap
opplyse firma og forretningskontor for morselskapet som har utarbeidet kon
regnskap. 

Dersom datterselskap er utelatt fra konsolideringen etter § 3-7 skal dette o
ses og begrunnes. 

§ 7-15 Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
Ved kjøp av aksjer eller andeler i selskap som regnskapsføres etter egenk

metoden, skal sammenhengen mellom anskaffelseskost og balanseført egen
på kjøpstidspunktet opplyses. 

For hver investering skal inngående balanse, inntektsført resultat, andre e
ger i løpet av året og utgående balanse i eierselskapets årsregnskap opplyse
verdier og avskrivning av merverdier skal opplyses. 

§ 7-16 Aksjer og andeler i andre selskaper
Aksjer og andeler i selskaper som ikke omfattes av § 7-14 og § 7-15 skal s

fiseres etter selskap. Aksjenes balanseførte verdi og eventuelle børsverdi ska
lyses. Det samme gjelder eierandeler i hvert selskap. 

§ 7-17 Fordringer
Fordringer som forfaller senere enn et år etter balansedagen skal spesifis
§ 7-18 Obligasjoner
Obligasjoner skal spesifiseres etter debitorkategori. Balanseført verdi og

kedsverdi skal opplyses. Store foretak skal også gi en oversikt over rentere
ringstidspunkter og gjennomsnittlig rente. 

§ 7-19 Gjeld
Den del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter balanseda

skal spesifiseres. 
Er foretakets gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i foretakets eiend

skal det gis opplysninger om den gjeld sikkerheten gjelder, og om balanseført
av de pantsatte eiendeler. Utlegg skal spesifiseres.

Andre avsetninger skal spesifiseres. 
Store foretak skal for obligasjonslån, konvertible lån og langsiktig gjeld til k

dittinstitusjoner gi en oversikt over avdragsstruktur, gjennomsnittlig rente og a
særlige vilkår. 

§ 7-20 Mellomværende med foretak i samme konsern m v
For hver post under fordringer, annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld a

samlet de beløp som gjelder:
1. foretak i samme konsern, 
2. tilknyttet selskap, og 
3. felles kontrollert virksomhet.

Pant- og sikkerhetstillelse til fordel for foretak i samme konsern skal opplyses
samme gjelder garantier til fordel for foretak i samme konsern.

§ 7-21 Skattekostnad
Det skal opplyses hvordan skattekostnaden er beregnet. 
Små foretak som unnlater å regnskapsføre utsatt skatt etter § 5-20, skal o

om midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi. 
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§ 7-22 Ekstraordinære inntekter og kostnader
Størrelsen og arten av ekstraordinær inntekt eller kostnad skal opplyses. 
§ 7-23 Egenkapital
Endringer i egenkapitalen i løpet av regnskapsåret skal opplyses. 
§ 7-24 Antall aksjer, flere aksjeklasser m v
Akjseselskap skal opplyse om aksjenes antall og pålydende verdi. Aksjek

som består av flere klasser skal spesifiseres, og antall aksjer og deres påly
verdi skal angis for hver klasse. Dersom ikke alle aksjer gir samme stemmeret
det gis opplysning om stemmerettsreglene.

Det skal opplyses om aksjer eller andeler som er eid av medlemmer av 
eller daglig leder, og eventuelt medlemmer av bedriftsforsamling og represen
skap. Har medlemmer av styret eller daglig leder rettigheter til aksjer eller an
i selskapet, skal også dette opplyses. 

Aksjeselskap skal også opplyse om selskapets 20 største aksjeeiere og
eierandeler. Opplysninger om aksjeeiere med eierandel under 1 prosent kan
tes. 

Alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer eller lignend
tigheter skal opplyses med angivelse av hovedtrekkene i de vilkår som gjeld
retten. 

§ 7-25 Egne aksjer
Aksjeselskap skal opplyse om selskapets beholdning av egne aksjer. M

skap skal dessuten opplyse om datterselskapers beholdning av dets aksjer. 
Endringer i løpet av regnskapsåret i beholdningen av aksjer som nevnt i 

ledd, skal spesifiseres. Det skal minst opplyses om:
1. Grunnene for de erverv som har funnet sted. 
2. Antall aksjer som er ervervet, samt vederlaget. 
3. Antall aksjer som er avhendet, samt vederlaget.

§ 7-26 Forpliktelser
Garantiforpliktelser og andre forpliktelser som ikke er regnskapsført skal 

lyses. 
§ 7-27 Antall ansatte m v
Det skal opplyses om det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret.
§ 7-28 Ytelser til ledende personer m v
De samlede ytelser til lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørels

medlemmer av bedriftsforsamling, styre og daglig leder skal spesifiseres. De
opplyses om revisors godtgjørelse og hvordan godtgjørelsen er fordelt på re
og rådgivning. 

Har foretaket forpliktet seg overfor daglig leder eller styrets leder til å gi s
skilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet
arten og omfanget av forpliktelsen opplyses. 

Avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til forde
daglig leder eller styrets leder skal opplyses. 

§ 7-29 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m m
Foretakets lån til eller sikkerhetsstillelse for daglig leder og styrets leder,

spesifiseres. For hvert lån skal det opplyses om hvilke vilkår som gjelder, deru
rentesatsen og avdragsplanen. 

Det skal opplyses hvor mye foretaket har ytet som lån til eller sikkerhetsstil
for ansatte, medlemmer av bedriftsforsamling eller styre, samt personer og fo
som omfattes av aksjeloven § 12-10, likevel ikke lån eller sikkerhet som nev
12-10 tredje ledd. Det skal opplyses om hvilke vilkår som gjelder for slike lån 
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sikkerhetsstillelser. Lån eller sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn fem prose
egenkapitalen etter balansen, skal spesifiseres. 

§ 7-30 Betingete utfall
Det skal opplyses om forhold på balansedagen med betinget utfall. 
§ 7-31 Eiendomsvirksomhet
Foretak som har betydelig eiendomsvirksomhet, skal opplyse om eiendom

nes art, geografiske beliggenhet, balanseført verdi og utnyttelsesgrad. Det ska
lyses om utleiekontrakter, herunder kontraktens lengde, vederlaget og om 
adgang til å justere vederlaget i kontraktsperioden. Dersom det foreligger beg
ninger i hvordan eiendommen kan utnyttes, skal også dette opplyses. 

§ 7-32 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m v
Foretak som har betydelig virksomhet innen utvinning av petroleum, kraft

duksjon eller gruvedrift, skal gi opplysning om antatte reserver og gjenvær
utnyttelsesperiode, konsesjonsperiode og andre økonomiske betingelser. D
opplyses særskilt om fremtidige utgifter til opprydding. 

DEL IV. ÅRSBERETNING
"Noteopplysninger" i Kapittel 8 Årsberetning 
§ 8-1 Plikt til å utarbeide årsberetningen
For hvert regnskapsår avgis årsberetning senest seks måneder etter reg

årets slutt. § 3-3 og § 3-8 gjelder tilsvarende. For morselskap som har plikt til å
beide konsernregnskap, består årsberetningen av selskapsberetning og kon
retning.

For små foretak gjelder bare bestemmelsene i §§ 8-2, 8-3 og 8-7. 
§ 8-2 Undertegning av årsberetningen. Forbehold
Årsberetningen skal underskrives av styret og daglig leder. Dersom fore

ikke ledes av et styre, skal årsberetningen underskrives av eierne eller deltak
foretaket og i tilfelle daglig leder. 

Har en som skal underskrive, innvendinger mot årsberetningen, skal ved
mende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i år
ningen. 

§ 8-3 Forutsetningen om fortsatt drift
1. Det skal bekreftes at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fo

drift. 
2. Dersom det er tvil om foretaket kan fortsette virksomheten, skal det redeg

for usikkerheten. 
3. Viser balansen for et aksjeselskap at en tredjedel av aksjekapitalen er tap

dette opplyses. Det skal vurderes om det er grunn til å treffe tiltak for å 
selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet.

4. Dersom det er mest sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det r
gjøres for hvordan årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av avvikling.

§ 8-4 Redegjørelse for årsregnskapet
Det skal gjøres rede for årsregnskapet for så vidt dette er av betydning

bedømme foretakets stilling og resultatet av virksomheten. Hvis det hefter ves
usikkerhet ved årsregnskapet, skal det også redegjøres for dette. Det samme
ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet. Dersom det etter bala
gen har inntruffet vesentlige hendelser skal det opplyses om dette. 

§ 8-5 Opplysninger som ikke er knyttet til årsregnskapet
1. Det skal gjøres rede for arbeidsmiljøet og gis en oversikt over iverksatte 

som har betydning for arbeidsmiljøet. 
2. Dersom virksomheten forurenser det ytre miljø, skal det gjøres rede for h

tiltak som er eller planlegges satt iverk for å motvirke forurensningen.
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§ 8-6 Redegjørelse for foretakets utsikter
Det skal gis en redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets frem

utvikling. 
§ 8-7 Resultatdisponering
Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller

ning av tap. 
DEL V. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
"Årsberetning" i Kapittel 9 Offentlighet, innsendelse av regnskap m v
§ 9-1 Offentlighet
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. E

har rett til å gjøre seg kjent med innholdet av disse dokumentene hos den regn
pliktige eller hos Regnskapsregisteret. Dokumentene skal dessuten holdes t
gelig for de ansatte på foretakets forretnings- eller hovedkontor. 

Departementet kan gi nærmere regler om hvordan dokumentene skal gjør
gjengelige, og kan fastsette bestemmelser om betaling av gebyr. Dersom det 
res innsyn hos den regnskapspliktige selv, skal gebyret svare til den regnskap
tiges kostnader ved innsynet. 

Departementet kan ved forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra pli
til offentlighet. 

§ 9-2 Innsendelse av årsregnskap m v
Senest én måned etter fastsettelsen av årsregnskapet skal aksjeselskap 

foretak sende et eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsbe
gen til et sentralt register for årsregnskap (Regnskapsregisteret). Det skal op
når årsregnskapet er fastsatt. 

Første ledd gjelder tilsvarende for ansvarlig selskap dersom alle deltake
aksjeselskaper og for kommandittselskap dersom komplementaren er aksjese

Regnskapsregisteret føres av den tjenestemann Kongen bestemmer. Inn
av de innsendte dokumentene skal holdes tilgjengelig ved Regnskapsregis
minst 10 år. 

§ 9-3 Forsinkelsesgebyr
Dersom årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er sendt 

Regnskapsregisteret innen den frist som er fastsatt i § 9-2 første ledd, skal for
betale forsinkelsesgebyr etter regler fastsatt av Kongen. Forsinkelsesgebyre
bygge på det til enhver tid fastsatte rettsgebyret og øke med forsinkelsen. G
løper fra utløpet av innsendingsfristen og inntil et eksemplar av årsregnskape
beretningen og revisjonsberetningen blir sendt inn, eller inntil Regnskapsregi
sender varsel til skifteretten om tvangsoppløsning. 

Dersom foretaket ikke betaler påløpt forsinkelsesgebyr innen tre uker 
påkrav fra Regnskapsregisteret, svarer foretakets styremedlemmer solidari
påløpt og fremtidig gebyr. Har ikke foretaket styre, svarer eierne eller deltake
foretaket og eventuelt daglig leder. 

Regnskapsregisteret kan helt eller delvis ettergi forsinkelsesgebyret, derso
blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forh
utenfor de ansvarliges kontroll. 

Ilagt gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Det regnes ikke som et enkeltved
forhold til reglene i forvaltningsloven at det blir ilagt gebyr etter denne bestem
sen. 

§ 9-4 Innkreving av gebyr
Når Statens innkrevingssentral er pålagt å innkreve forsinkelsesgebyr

nevnt i § 9-3, kan den inndrive gebyrene ved trekk i lønn og andre lignende y
etter reglene i dekningsloven § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive 
rene ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsve
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registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf pantel
kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingsentralens kontor
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd. 

§ 9-5 Forskriftshjemmel
Kongen kan for visse foretak gi forskrifter om fritak fra plikten til å sende 

årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, eller om at opplysnin
de innsendte dokumenter ikke skal være allment tilgjengelige. 

"Avgivelse av årsregnskap og årsberetning" i Kapittel 10 Utfyllende bestem-
melser. Straff

§ 10-1 Utfyllende regler
Kongen kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av loven her.
For regnskapspliktige som er nevnt i § 1-1 første ledd nr 5 kan det gis regle

avviker fra bestemmelsene i loven her. 
§ 10-2 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt vesentlig tilsidesetter bestemmelser gitt i

i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller b
deler. Foreligger særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil tre år a
des. Medvirkning straffes på samme måte. 

"Mindretallets merknader" i Kapittel 11 Sluttbestemmelser
§ 11-1 Ikrafttredelse
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte deler av loven

settes i kraft til ulik tid. 
Fra den tid loven trer i kraft, oppheves lov 13 mai 1977 nr 35 om regnskaps

m v. 
§ 11-2 Overgangsbestemmelser
Forskrifter gitt i medhold av lov 13 mai 1977 nr 35 om regnskapsplikt m v g

der også etter at loven her har trådt i kraft. 
Kongen kan gi nærmere overgangsbestemmelser. 
§ 11-3 Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:

1. I aksjeloven gjøres følgende endringer (endringene er basert på forslage
prp nr 36 (1993-94). Rene henvisningsendringer er ikke tatt med):

§ 3-2 skal lyde:
Reservefond
Ethvert aksjeselskap plikter å ha et reservefond og å foreta minst følg

avsetninger til dette:
1. 20 prosent av årsoverskudd, inntil reservefondet sammen med selskapets

kapital, overkurs ved emisjon og fond for vurderingsforskjeller tilsvarer selska-
pets gjeld ved utløpet av regnskapsåret. Ved beregningen av årsoverskudd
skal inntektsført resultatandel ut over utbytte som nevnt i regnskapsloven 
8 og 5-9, trekkes fra.

2. Så mye som selskapet beslutter utdelt som utbytte ut over ti prosent av ak
pital, overkurs ved emisjon, fond for vurderingsforskjeller og reservefond ved
regnskapsårets begynnelse. 

3. Avsetninger som nevnt i § 13-7 annet ledd.

§ 3-5 første ledd annet punktum oppheves.
§ 3-10 første ledd skal lyde:
Egenkapital som er innskutt på aksjer, skal regnskapsføres som aksjekapiog

i tilfelle som overkurs ved emisjon. Vederlag for frittstående tegningsretter, jf §
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netto etter fradrag for utgifter til stiftelse eller kapitalforhøyelse. 

§ 3-10 tredje ledd skal lyde:
Eiendeler som selskapet mottar som aksjeinnskudd eller erverver på anne

i forbindelse med stiftelsen eller forhøyelse av aksjekapitalen, skal vurderes til vir-
kelig verdi på dagen for ervervet. 

§ 3-19 skal lyde:
Utdeling fra aksjeselskaper kan bare skje etter reglene om tilbakebetaling

oppløsning, kapitalnedsettelse, utbytte, fusjon og fisjon. Som utdeling re
enhver overføring som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode. Slike
overføringer skal vurderes til virkelig verdi på dagen for overføringen. 

"Noteopplysninger" i Kapittel 8 oppheves.
§ 11-18 skal lyde:
Fondsemisjon
Forhøyelse av aksjekapitalen ved fondsemisjon kan skje ved overførin

aksjekapitalen fra fri egenkapital, fra reservefond eller fra overkurs ved emisjon.
§ 13-1 tredje ledd skal lyde:
Generalforsamlingens beslutning skal angi om kapitalnedsettelsen skal 

nomføres ved innløsning av aksjer eller ved nedsettelse av aksjenes pålydend
som det i forbindelse med nedsettelsen skal skje utdelinger med større belø
nedsettelsesbeløpet, skal først overkurs ved emisjon og reservefondet reduser
samme forhold som aksjekapitalen. Utdelinger utover dette skal belastes fri 
kapital og for slike utdelinger gjelder § 10-1 tilsvarende.
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EFs selskapsrettsdirektiver

EFT nr. L 65/68 s. 41
Nr. 1
FØRSTE RÅDSDIREKTIV
av 9. mars 1968
om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskap

som definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres
og tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige

(68/151/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 3 bokstav g),
under henvisning til Det alminnelige program for opphevelse av restriksj

på etableringsadgangen1),1 særlig avdeling VI, 
under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2),2

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),3 og 
ut fra følgende betraktninger:
Det er tvingende nødvendig å foreta samordningen fastsatt i artikkel 54 par

3 bokstav g) og i Det alminnelige program for opphevelse av restriksjoner på
bleringsadgangen, særlig for aksjeselskaper og andre selskaper med be
ansvar, fordi selskapenes virksomhet ofte strekker seg utover grensene f
nasjonale territorium. 

Samordningen av de nasjonale bestemmelser om offentlighet, om gyldig
av slike selskapers forpliktelser og om selskapenes ugyldighet er spesielt v
særlig for å sikre vern av tredjemanns interesser. 

På disse områder må fellesskapsbestemmelser fastsettes samtidig for 
pene, ettersom de ikke gir tredjemann annen sikkerhet enn selskapsformuen

Slik offentlighet må gjøre det mulig for tredjemann å gjøre seg kjent me
dokumenter som ligger til grunn for selskapet, og å få visse opplysninger som 
det, særlig om identiteten til de personer som har myndighet til å forplikte selsk

Vern av tredjemann må sikres ved bestemmelser som i størst mulig utstre
begrenser grunnene til at forpliktelser inngått i selskapets navn er ugyldige. 

For å skape rettssikkerhet i forholdet mellom selskapet og tredjemann og
lom selskapsdeltakerne er det nødvendig å begrense tilfellene av ugyldighet
ugyldighetserklærings tilbakevirkende kraft og å fastsette en kort frist for tre
manns innsigelse mot en slik erklæring -

VEDTATT FØLGENDE DIREKTIV: 
Artikkel 1
Samordningstiltakene fastsatt i dette direktiv får anvendelse på medlems

nes lover og forskrifter om følgende selskapsformer:
– I Tyskland:
– die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellsc

1. EFT nr. 2 av 15.1.1962, s. 36/62
2. EFT nr. 96 av 28.5.1966, s. 1519/66
3. EFT nr. 194 av 27.11.1964, s. 3248/64
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– I Belgia:
– de naamloze vennootschap - la société anonyme, de commanditaire ven

chap op aandelen - la société en commandite par actions,de personenven
chap met beperkte aansprakelijkheid - la société de personnes à respon
limitée,

– I Frankrike:
– la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à r

sabilité limitée,
– I Italia:
– società per azioni, società in accomandita per azioni, società a respons

limitata,
– I Luxembourg:
– la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à r

sabilité limitée,
– I Nederland:
– de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandele

AVSNITT I
Offentlighet
Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak slik at den påbudte offentl
for selskapene omfatter minst følgende dokumenter og opplysninger:
a) stiftelsesdokumentet og vedtektene, dersom vedtektene er inntatt i e

dokument,
b) endringer i dokumentene nevnt under bokstav a), herunder forlengel

selskapets virksomhetsperiode,
c) etter endringer av stiftelsesdokumentet eller vedtektene, det endrede 

ments fullstendige tekst med den ordlyd det har etter endringene,
d) oppnevnelse, fratredelse samt opplysninger om identiteten til persone

i egenskap av lovbestemt selskapsorgan eller som medlemmer av e
organ
i. har myndighet til å forplikte selskapet overfor tredjemann og repre

tere det ved rettergang,
ii. deltar i selskapets ledelse, tilsyn eller kontroll.

Tiltakene for offentlighet skal angi om de personer som har myndighet
forplikte selskapet, kan gjøre det alene eller skal gjøre det i fellesskap

e) minst hvert år, størrelsen på den tegnede kapital dersom stiftelsesdoku
tet eller vedtektene nevner en autorisert kapital, med mindre enhver fo
else av den tegnede kapital krever vedtektsendring,

f) balanse og resultatregnskap for hvert regnskapsår. Det dokument som
holder balansen, skal angi identiteten til de personer som i henhold t
skal bekrefte balansen. For Gesellschaft mit beschränkter Haftung, socié
de personnes à responsabilité limitée, personenvennootschap met be
aansprakelijkheid, société à responsabilité limitée og società a responsabi-
lità limitata etter tysk, belgisk, fransk, italiensk eller luxembourgsk re
nevnt i artikkel 1, og for besloten naamloze vennootschap etter nederlandsk
rett, skal imidlertid den påbudte anvendelse av denne bestemmelse u
tidspunktet for iverksettelsen av et direktiv om samordning av innhold
balanse og resultatregnskap og om fritak for de av disse selskaper so
en balansesum under et beløp fastsatt i direktivet, fra plikten til å offen
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gjøre dokumentene helt eller delvis. Rådet skal vedta direktivet innen 
etter vedtakelsen av dette direktiv,

g) flytting av hovedkontoret,
h) selskapets oppløsning,
i) rettsavgjørelse som fastslår selskapets ugyldighet,
j) oppnevnelse av og opplysninger om identiteten til de personer som

forestå avviklingen, samt den myndighet som er tillagt dem, med min
myndigheten fremgår uttrykkelig og utelukkende av lov eller vedtekter

k) avviklingens avslutning og slettelsen i registeret i de medlemsstate
dette medfører rettsvirkninger,

2. Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav f) skal selskaper som oppfyller følgend
kår, anses som besloten naamloze vennootschappen:
a) selskapene kan ikke utstede ihendehaveraksjer,
b) «ihendehaverbevis for aksjer utstedt på navn», som omhandlet i artikk

bokstav c i den nederlandske handelslov, kan ikke utstedes av noen p
c) aksjene kan ikke børsnoteres,
d) vedtektene inneholder en bestemmelse om at selskapet skal godk

enhver overdragelse av aksjer til tredjemann, med unntak for overgan
død og, dersom vedtektene fastsetter det, for overdragelse til ektefelle
slektninger i opp- eller nedstigende linje; overdragelsen, som ikke skal
ved blankoerklæring, skal gjøres enten ved dokument opprettet og u
skrevet av overdrager og erverver eller ved notarialbekreftet dokumen

e) det angis i vedtektene at selskapet er et besloten naamloze vennootscha;
selskapets firma inneholder ordene «Besloten Naamlooze Vennootschap»
eller forkortelsen «B.N.V.»

Artikkel 3
1. I hver medlemsstat skal det i et sentralt register eller i et handels- eller sels

register opprettes en saksmappe for hvert selskap som er registrert der.
2. Alle dokumenter og opplysninger undergitt offentlighet i henhold til artikke

skal legges i saksmappen eller innføres i registeret; det saksforhold som e
stand for innføring i registeret skal i alle tilfeller fremgå av saksmappen.

3. Fullstendig eller delvis kopi av alle dokumenter og opplysninger nevnt i a
kel 2 skal oversendes ved skriftlig henvendelse om dette, og kostnade
kopien kan ikke overstige de administrative kostnader.

. Kopiene som oversendes, skal bekreftes å være «rett kopi», med mindr
som har bedt om dem, gir avkall på bekreftelsen.

4. Dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 2 skal offentliggjøres i
nasjonale lysingsblad som medlemsstaten bestemmer, enten ved fulls
eller delvis gjengivelse eller som en henvisning til at dokumentet er lagt i s
mappen eller er innført i registeret.

5. Selskapet kan påberope seg dokumentene og opplysningene overfor 
mann først etter at de er offentliggjort som nevnt i nr. 4, med mindre selsk
godtgjør at tredjemann kjente til dem. For transaksjoner som har funnet st
den sekstende dag etter dagen for offentliggjøringen, kan dokumentene og
lysningene likevel ikke påberopes overfor tredjemann dersom han godtg
det var umulig for ham å ha kjennskap til dem.

6. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å unngå uove
stemmelse mellom det som offentliggjøres i pressen, og det som inneho
registeret eller saksmappen. 

. I tilfelle av uoverensstemmelse kan likevel ikke den tekst som er offentligg
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i pressen, påberopes overfor tredjemann; tredjemann kan derimot påbero
den offentliggjorte teksten, med mindre selskapet godtgjør at tredjemann k
til den tekst som er lagt i saksmappen eller er innført i registeret.

7. Tredjemann kan for øvrig alltid påberope seg dokumenter og opplysninge
formalitetene for offentlighet ennå ikke er oppfylt, med mindre mangelen
offentlighet medfører at dokumentene eller opplysningene ikke får virknin

Artikkel 4
Medlemsstatene skal bestemme at brev og bestillingsblanketter skal inne

følgende opplysninger:
– registeret der saksmappen nevnt i artikkel 3 er opprettet, og selskapets re

ringsnummer i registeret,
– selskapsform, selskapets hovedkontor og eventuelt at selskapet er under

ling.

Dersom selskapskapitalen er nevnt i dokumentene, skal tegnet og innbetalt k
angis.

Artikkel 5
Hver medlemsstat skal bestemme hvem som har ansvar for at formalitete

offentlighet blir iakttatt.
Artikkel 6
Medlemsstatene skal fastsette passende sanksjoner i tilfelle

– offentlighet om balanse og resultatregnskap, som fastsatt i artikkel 2 nr. 1
stav f), unnlates,

– de påbudte opplysninger fastsatt i artikkel 4 utelates på forretningsdoku
tene.

AVSNITT II
Gyldigheten av selskapets forpliktelser
Artikkel 7
Dersom det er handlet i selskapets navn mens det er under stiftelse og 

har fått rettsevne, og selskapet ikke overtar de forpliktelser som er oppståt
følge av dette, hefter de personer som har handlet, solidarisk og med ubeg
ansvar for forpliktelsene, med mindre annet er avtalt.

Artikkel 8
Dersom formalitetene for offentlighet er iakttatt med hensyn til de personer

i egenskap av organ kan forplikte selskapet, kan mangler ved deres oppne
ikke påberopes overfor tredjemann, med mindre selskapet godtgjør at tredje
kjente til manglene.

Artikkel 9
1. Selskapet forpliktes overfor tredjemann ved de handlinger som er foreta

selskapets organer, selv om handlingene ikke omfattes av selskapets f
med mindre handlingene innebærer en overskridelse av den myndighe
organene er tillagt eller kan tillegges etter loven.

. Medlemsstatene kan likevel bestemme at selskapet ikke forpliktes ved ha
ger som ikke omfattes av selskapets formål dersom selskapet godtgjør a
jemann kjente til at handlingen ikke var omfattet av formålet eller at han 
omstendigheten ikke kunne være uvitende om dette; offentliggjøringen av
tektene er i seg selv ikke tilstrekkelig bevis for dette.

2. Begrensninger i selskapsorganenes myndighet som følger av vedtekten
av en beslutning truffet av de kompetente organer, kan ikke påberopes o
tredjemann selv om de er offentliggjort.
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3. Dersom nasjonal lovgivning fastsetter at myndigheten til å representere se
pet, som unntak fra lovgivningens alminnelige regel på området, ved vedt
bestemmelse kan tillegges en enkelt person eller flere personer som op
fellesskap, kan lovgivningen fastsette at vedtektsbestemmelsen kan påb
overfor tredjemann, forutsatt at den gjelder den alminnelige myndighet 
representere selskapet; adgangen til å påberope seg en slik vedtektsb
melse overfor tredjemann avgjøres etter bestemmelsene i artikkel 3.

AVSNITT III
Selskapets ugyldighet
Artikkel 10
I alle medlemsstater der lovgivningen ikke påbyr en forebyggende forvaltni

eller domstolskontroll i forbindelse med selskapets stiftelse, skal stiftelsesd
mentet og vedtektene for selskapet samt endringene i dokumentene notarialb
tes.

Artikkel 11
Medlemsstatenes lovgivning kan fastsette reglene om selskapers ugyld

bare i samsvar med følgende bestemmelser:
1. Ugyldighet skal erklæres ved rettsavgjørelse,
2. Ugyldighet kan erklæres bare i følgende tilfeller:

a) når stiftelsesdokumentet mangler eller formalitetene i forbindelse med
forebyggende kontroll eller notarialbekreftelsen ikke er iakttatt,

b) når selskapets formål er ulovlig eller strider mot den offentlige orden,
c) når stiftelsesdokumentet eller vedtektene mangler opplysninger om se

pets firma, innskudd, størrelsen på den tegnede kapital eller selskape
mål,

d) når den nasjonale lovgivnings bestemmelser om minsteinnbetaling av
skapskapitalen ikke er overholdt,

e) når alle stiftere mangler evne til å forplikte seg,
f) når antall stiftere er under to, i strid med den nasjonale lovgivning som 

der for selskapet.

Bortsett fra disse ugyldighetstilfellene kan et selskap ikke av noen grunn erk
for ikke eksisterende, absolutt eller relativt ugyldig, eller angripelig.

Artikkel 12
1. Adgangen til å påberope seg en rettsavgjørelse om ugyldighet overfor tr

mann avgjøres etter bestemmelsene i artikkel 3. Dersom den nasjonale lo
ning gir tredjemann adgang til innsigelse, må innsigelsen fremsettes innen
måneder etter at rettsavgjørelsen ble offentliggjort.

2. Ugyldighet medfører at selskapet avvikles på samme måte som ved opplø
3. Ugyldigheten skal i seg selv ikke berøre gyldigheten av forpliktelser inngå

eller overfor selskapet, med forbehold for virkningene av at selskapet er u
avvikling.

4. Hver medlemsstats lovgivning kan fastsette bestemmelser om virkningen
ugyldigheten i forholdet mellom selskapsdeltakerne.

5. Innehavere av andeler eller aksjer plikter fortsatt å innbetale tegnet kapita
ennå ikke innbetalt, i den utstrekning forpliktelsene overfor kreditorene kr
det.

AVSNITT IV
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 13
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Medlemsstatene skal sette i kraft alle endringer i lover og forskrifter som
nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette direktiv innen atten må
etter at det er meddelt dem, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om

Offentlighetsplikten fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav f) trer i kraft først tre
måneder etter underretningen om dette direktiv for andre naamloze vennootschap
pen etter nederlandsk rett enn dem som er nevnt i nåværende artikkel 42 bok
i den nederlandske handelslov.

Medlemsstatene kan bestemme at den første offentliggjøring av vedtek
fullstendige tekst, slik den lyder som følge av endringer foretatt etter selskapet
telse, skal kreves først ved neste vedtektsendring eller, om slik vedtektsendrin
skjer, senest 31. desember 1970.

Medlemsstatene skal sørge for å oversende Kommisjonen teksten til de v
ste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det området dette di
omhandler.

Artikkel 14
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 9. mars 1968.
For Rådet
M. COUVE DE MURVILLE
Formann
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EFT nr. L 73/72 s. 89
Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Danmark, Irland, Det Forente

Kongerike Storbritannia og Nord-Irland og tilpasningen av traktatene
VEDLEGG I
. . .III. Etableringsrett, adgang til å yte tjenester,anbudsforskrifter for

offentlige bygg og anleggog tilnærming av lovgivningene
H. Selskapsrett
1.
Rådsdirektiv nr. 68/151/EØF av 9. mars 1968 (EFT nr. L 65/8 av 14.3.1968
I artikkel 1 skal tilføyes:

– «For Det Forente Kongerike:
– Companies incorporated with limited liability;
– For Irland:
– Companies incorporated with limited liability;
– For Danmark:
– Aktieselskab; Kommandit-Aktieselskab.»

Artikkel 2 nr. 1 f) skal lyde:
f) status og taps- og vinningskonto for hvert regnskapsår. Det dokument som

holder statusoppstillingen, skal angi hvem som i henhold til loven skal 
bekrefte denne status. For selskaper med begrenset ansvar etter tysk, b
fransk, italiensk eller luxembourgisk rett, nevnt i artikkel 1, samt for lukke
aksjeselskaper etter nederlandsk rett og for «private companies» etter I
rett og «private companies» etter Nord-Irlands rett, skal imidlertid den ob
toriske gjennomføring av denne bestemmelse utstå til tidspunktet for iver
telsen av et direktiv vedrørende samordningen av innholdet i statusopps
gene og taps- og vinningskontiene, og fritar de av disse selskaper hvis sta
løp er mindre enn et tall som direktivet fastsetter, fra plikten til helt eller de
å offentliggjøre nevnte dokumenter. Rådet skal utferdige nevnte direktiv i l
av de to år som følger etter vedtagelsen av dette direktiv.»
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EFT nr. L 291/79 s. 89
Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av

traktatene
VEDLEGG I
...III. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
c) Selskapsrett
1.
Første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 (EFT nr. L 65 av 14.3.196

s. 8)
I artikkel 1 skal følgende tilføyes:
«-i Hellas: ανωνυµη εταιρια, εταιρια περιωριµενηζ ευδυηζ, ευδυνηζ,
ετερορρυδµη κατα µετοχεζ εταιρια.»

Artikkel 2 nr. 1 bokstav f) skal lyde:
f) balanse og resultatregnskap for hvert regnskapsår. Det dokument som in

der balansen, skal angi identiteten til de personer som i henhold til lov
bekrefte balansen. For Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société de p
sonnes à responsabilité limitée, personenvennootschap met beperkte aa
kelijkheid, société à responsabilité limitée og società a responsabilità limitata
etter tysk, belgisk, fransk, gresk, italiensk, eller luxembourgsk rett, nev
artikkel 1, og for besloten naamloze vennootschap etter nederlandsk rett, the
private company etter irsk rett og the private company etter nord-irsk rett, skal
imidlertid den påbudte anvendelse av denne bestemmelse utstå til tidspu
for iverksettelsen av et direktiv om samordning av innholdet i balanse og r
tatregnskap og om fritak for de av disse selskaper som har en balansesum
et beløp fastsatt i direktivet, fra plikten til å offentliggjøre dokumentene 
eller delvis. Rådet skal vedta direktivet innen to år etter vedtakelsen av 
direktiv.»

1995-96 Ny regnskapslov
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EFT nr. L 302/85 s. 157
Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Por-

tugal og tilpasningen av traktatene
VEDLEGG I
. . .II. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
d) Selskapsrett
1.
Første rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968 (EFT nr. L 65 av 14.3.196

s. 8), endret ved:
– tiltredelsesakten av 1972 (EFT nr. L 73 av 27.3.1972, s. 14),
– tiltredelsesakten av 1979 (EFT nr. L 291 av 19.11.1979, s. 17.)

a) I artikkel 1 skal følgende tilføyes:
– i Spania:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la socied
responsabilidad limitada,

– i Portugal:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em c
dita por acçôes, a sociedade por quotas de responsibilidade limitada.

b) Artikkel 2 nr. 1 bokstav f) skal lyde:
f) balanse og resultatregnskap for hvert regnskapsår. Det dokument som

holder balansen, skal angi identiteten til de personer som i henhold t
skal bekrefte balansen. For Gesellschaft mit beschränkter Haftung, socié
de personnes à responsabilité limitée, personenvennootschap met be
aansprakelijkheid, société à responsabilité limitée, [gresk tekst], socie
responsabilità limitata og sociedade em comandita por acçôes etter tysk,
belgisk, fransk, gresk, italiensk, luxembourgsk eller portugisisk rett, ne
i artikkel 1, for besloten naamloze vennootschap etter nederlandsk rett, the
private company etter irsk rett og the private company etter nord-irsk rett,
skal imidlertid den påbudte anvendelse av denne bestemmelse utstå t
punktet for iverksettelsen av et direktiv om samordning av innhold
balanse og resultatregnskap og om fritak for de av disse selskaper so
en balansesum under et beløp fastsatt i direktivet, fra plikten til å offen
gjøre dokumentene helt eller delvis. Rådet skal vedta direktivet innen 
etter vedtakelsen av dette direktiv.»
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EFT nr. L 26/77 s. 1
Nr. 2
ANNET RÅDSDIREKTIV
av 13. desember 1976
om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskap

som definert i traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres
og tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper o
sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier like-
verdige

(77/91/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 3 bokstav g),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet1),4

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité2),5 og 
ut fra følgende betraktninger:
Samordningen som er angitt i artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) og i Det al

nelige program for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen, so
påbegynt ved direktiv 68/151/EØF3),6 er særlig viktig i forhold til åpne aksjeselska
per fordi deres virksomhet spiller en fremtredende rolle i medlemstatenes øko
og ofte strekker seg utover grensene for deres nasjonale territorium.

For å sikre et minste likeverdig vern både for disse aksjeselskapenes aks
og kreditorer, er det særlig viktig å samordne nasjonale bestemmelser om sel
nes stiftelse og om sikring, forhøyelse og nedsetting av selskapskapitalen.

På Fellesskapets territorium skal vedtektene eller stiftelsesdokumentet til
aksjeselskaper gjøre det mulig for alle interesserte å skaffe seg kjennskap til s
pets vesentlige kjennetegn og spesielt selskapets nøyaktige kapitalsammens

Det bør vedtas fellesskapsbestemmelser for å bevare kapitalen som utgjø
ditorenes sikkerhet, særlig ved å forby enhver nedsetting av kapitalen ved ub
get utdeling til aksjeeierne og ved å begrense selskapets mulighet til å erverv
aksjer.

Med tanke på de mål som er nevnt i artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) må 
lemsstatenes lovgivning om forhøyelse eller nedsetting av kapitalen sikre at pr
pene om likebehandling av aksjeeiere i samme stilling og vern av kreditorer so
krav før beslutningen om nedsetting av kapitalen, overholdes og harmonisere

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

1. Samordningstiltakene fastsatt i dette direktiv skal komme til anvendelse
medlemsstatenes lover og forskrifter om følgende selskapsformer:
– i Tyskland:
– die Aktiengesellschaft;
– i Belgia:
– la société anonyme/de naamloze vennootschap,
– i Danmark:
– aktieselskabet,
– i Frankrike:
– la société anonyme,

4. EFT nr. C 114 av 11.11.1971, s. 18
5. EFT nr. C 88 av 6.9.1971, s. 1
6. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 8
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– i Irland:
– the public company limited by shares, the public company limited by g

rantee andhaving a share capital,
– i Italia:
– la società per azioni,
– i Luxembourg:
– la société anonyme,
– i Nederland:
– de naamloze vennootschap,
– i Det forente kongerike:
– the public company limited by shares, the public company limited by g

rantee andhaving a share capital.

Firmaet til ethvert selskap som har en av de ovenfor nevnte former, skal inne
en betegnelse forskjellig fra betegnelsen til andre selskapsformer eller være t
en slik betegnelse.
2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette direktiv på investeringssels

med skiftende kapital og på kooperative sammenslutninger som er stiftet i 
selskapsformene anført i nr. 1. I den utstrekning medlemstatenes lovgiv
gjør bruk av denne valgmulighet, skal de kreve at slike selskaper har med b
nelsen «investeringsselskap med skiftende kapital» eller «kooperativ» 
dokumenter som er angitt i direktiv 68/151/EØF artikkel 4.

. Med uttrykket «investeringsselskap med skiftende kapital» menes i dette d
tiv bare de selskaper
– som har som eneste formål å investere sine midler i forskjellige forme

verdipapirer, fast eiendom eller andre verdier med det eneste mål å 
spredning av investeringsrisikoen og å gi sine aksjeeiere fordelen av r
tatene av forvaltningen av deres midler,

– som tilbyr sine egne aksjer for offentlig tegning, og
– som har vedtekter der det er fastsatt at de, innenfor grensene av en f

laveste og høyeste kapital, til enhver tid kan utstede, kjøpe tilbake 
videreselge aksjer.

Artikkel 2
Selskapets vedtekter eller stiftelsesdokument skal inneholde minst følg

opplysninger:
a) selskapsformen og selskapets firma,
b) selskapets formål,
c)

– når selskapet ikke har en «autorisert» kapital, størrelsen av den teg
kapital,

– når selskapet har en «autorisert» kapital, størrelsen av denne og av de
nede kapital på tidspunktet da selskapet ble stiftet eller fikk tillatelse 
begynne sin virksomhet, og ved enhver endring i den autoriserte ka
med forbehold for direktiv 68/151/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav e),

d) med mindre dette er fastsatt i lov, regler som bestemmer antallet og fremg
måten ved utnevnelse av medlemmer til organer som har som oppgave å
sentere selskapet overfor tredjemann, administrere, lede, føre tilsyn eller
troll med selskapet, og som bestemmer fordelingen av myndighet mellom 
organer,

e) hvor lenge selskapet skal bestå når varigheten ikke er ubegrenset.
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Artikkel 3
Minst de følgende opplysninger må fremgå av enten vedtektene eller stifte

dokumentet eller et eget dokument som offentliggjøres etter fremgangsmåte
er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med direktiv 68
EØF artikkel 3:
a) selskapets forretningskontor,
b) de tegnete aksjers pålydende verdi og, minst én gang om året, aksjenes 
c) antall tegnete aksjer uten pålydende verdi når slike aksjer kan utstedes

nasjonal lovgivning,
d) eventuelle særlige vilkår som begrenser aksjenes omsettelighet,
e) opplysninger som angitt under b), c) og d) for hver aksjeklasse når det f

flere aksjeklasser og rettighetene knyttet til hver aksjeklasse,
f) om aksjene er utstedt på navn eller er ihendehaveraksjer når nasjonal lo

ning tillater begge typer og alle bestemmelser om konvertering av slike ak
med mindre reglene for dette er lovfestet,

g) størrelsen av den del av den tegnede kapital som er innbetalt på tidspunk
selskapets stiftelse eller på tidspunktet selskapet fikk tillatelse til å begynn
virksomhet,

h) den pålydende verdi av de aksjer, eller ved aksjer uten pålydende verdi, a
av de aksjer, som utstedes mot innskudd i annet enn penger, samt opplys
om innskuddets art og navn på den som yter innskuddet.

i) identiteten til fysiske eller juridiske personer eller selskaper som har unde
net vedtektene eller stiftelsesdokumentet eller i hvis navn dette har skjedd
når stiftelsen av selskapet ikke skjer samtidig, identiteten til fysiske eller 
diske personer eller selskaper som har undertegnet utkast til vedtekter elle
telsesdokument, eller i hvis navn dette har skjedd,

j) det samlede beløp eller i det minste et overslag over alle kostnader som
betales av selskapet eller belastes det i forbindelse med stiftelsen og eve
innen det får tillatelse til å begynne sin virksomhet,

k) enhver særlig fordel som under selskapsstiftelsen eller inntil det tidspunk
skapet får tillatelse til å begynne sin virksomhet er gitt til noen som har de
i selskapsstiftelsen eller i disposisjoner som fører til at tillatelse til å begy
virksomhet blir gitt.

Artikkel 4
1. Når en medlemsstats lovgivning fastsetter at et selskap ikke kan begynn

virksomhet uten tillatelse, skal den også fastsette bestemmelser om ansv
forpliktelser selskapet har påtatt seg eller som er inngått på selskapets v
løpet av perioden før tillatelsen innvilges eller avslås.

2. Nr. 1 skal ikke gjelde forpliktelser i henhold til avtaler som selskapet har inn
under forutsetning av at tillatelse til å begynne virksomhet vil bli gitt.

Artikkel 5
1. Når en medlemsstats lovgivning krever at et selskap skal stiftes av flere d

kere, skal det forhold at alle aksjene eies av én person eller at antall del
har sunket under det lovbestemte minimum etter stiftelsen av selskape
uten videre føre til oppløsning av selskapet.

2. Dersom selskapet i henhold til en medlemsstats lovgivning i tilfeller som n
i nr. 1 kan oppløses etter rettslig pålegg, skal den kompetente rettsinstans
gi selskapet tilstrekkelig tid til å bringe forholdet i orden.

3. Når slikt pålegg om oppløsning er gitt, skal selskapet avvikles.
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Artikkel 6
1. For at et selskap skal kunne stiftes eller få tillatelse til å begynne virkso

skal det etter medlemsstatenes lovgivning kreves at det skal tegnes en m
kapital som ikke kan fastsettes til mindre enn 25 000 europeiske regneen
Den europeiske regneenhet er den som er definert ved Kommisjonsvedt
3289/75/EKSF4). 7 Motverdien i nasjonal valuta skal til å begynne med væ
den verdi som gjelder på datoen for vedtakelsen av dette direktiv.

2. Dersom motverdien til den europeiske regneenhet i nasjonal valuta blir e
slik at verdien av minstekapitalen i nasjonal valuta gjennom en periode på
blir lavere enn 22 500 europeiske regneenheter, skal Kommisjonen unde
den medlemsstat det gjelder om at den skal tilpasse sin lovgivning til bes
melsene i nr. 1 løpet av 12 måneder etter periodens utløp. Medlemsstate
likevel bestemme at lovendringene ikke skal gjelde for allerede beståend
skaper før 18 måneder etter at den har trådt i kraft.

3. Hvert femte år skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen, undersøke og
nødvendig revidere de beløp som i denne artikkel er uttrykt i europeiske re
enheter under hensyn til den økonomiske og valutariske utvikling i Fellessk
og tendenser i retning av å forbeholde selskapsformene som er angitt i ar
1 nr. 1 for store og mellomstore bedrifter.

Artikkel 7
Den tegnede kapital kan bare bestå av aktiva som kan gjøres til gjenstand

økonomisk vurdering. Aktivaene kan likevel ikke bestå i forpliktelsen til å utf
arbeid eller yte tjenester.

Artikkel 8
1. Aksjer kan ikke utstedes til et beløp under deres pålydende verdi, eller 

bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi.
2. Medlemsstatene kan imidlertid tillate at de som ervervsmessig påtar seg å

sere aksjer, betaler mindre enn det fulle beløp for aksjer de tegner i forbin
med en slik virksomhet.

Artikkel 9
1. Aksjer som utstedes som vederlag for innskudd skal på tidspunktet for se

pets stiftelse eller det tidspunkt da selskapet gis tillatelse til å begynne virk
het være innbetalt med minst 25 % av pålydende verdi, eller av den bok
pariverdi når de er uten pålydende verdi.

2. Aksjer utstedt som vederlag for innskudd i annet enn penger på tidspunkt
selskapets stiftelse eller det tidspunkt da det ble gitt tillatelse til å begynne
somhet, skal likevel være fullt innbetalt innen fem år fra selskapet er stiftet
tillatelsen er gitt.

Artikkel 10
1. Ved innskudd i annet enn penger skal det før selskapet stiftes eller før sels

får tillatelse til å begynne virksomhet utarbeides en redegjørelse av en elle
uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent av et forvaltningso
eller en rettslig myndighet. De sakkyndige kan være fysiske eller juridiske
soner eller selskaper, i henhold til hver enkelt medlemsstats lovgivning.

2. De sakkyndiges redegjørelse skal inneholde minst en beskrivelse av hve
skudd i annet enn penger, samt de metoder for verdsetting som er beny
angi om de fremkomne verdier minst svarer til aksjenes antall og pålyd

7. EFT nr. L 327 av 19.12.1975, s. 4
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verdi, eller bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, og eventue
overkursen for aksjene som skal utstedes som vederlag.

3. De sakkyndiges redegjørelse skal offentliggjøres på den måte som er fas
hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med direktiv 68/151/EØF a
kel 3.

4. Medlemsstatene kan unnlate å anvende denne artikkel når 90 % av påly
verdi av alle aksjene, eller av den bokførte pariverdi når de er uten pålyd
verdi, er utstedt til ett eller flere selskaper som vederlag for innskudd i anne
penger og når følgende vilkår er oppfylt:
a) personene nevnt i artikkel 3 bokstav i) i det selskap som skal motta inns

dene i annet enn penger har gitt avkall på sakkyndiges redegjørelse,
b) avkallet er offentliggjort i samsvar med artikkel 3,
c) selskapene som skal yte innskuddene i annet enn penger har fond som

hold til lov eller vedtekter ikke kan deles ut og som minst tilsvarer den p
dende verdi, eller den bokførte pariverdi når de er uten pålydende ver
aksjene som er utstedt som vederlag for innskudd i annet enn penger

d) selskapene som yter innskudd i annet enn penger garanterer opp til et
som tilsvarer beløpet angitt i bokstav c) for den gjeld som mottakerse
pet stifter fra det tidspunkt aksjene utstedes som vederlag for innsku
annet enn penger og til ett år etter offentliggjøringen av selskapets års
skap for det regnskapsår innskudd fant sted. Enhver overdragelse av
aksjene er forbudt i denne perioden,

e) garantien nevnt i bokstav d) er offentliggjort i samsvar med artikkel 3,
f) selskapene som yter innskudd i annet enn penger skal overføre et belø

tilsvarer beløpet angitt i bokstav c) til et fond som først kan utdeles tr
etter offentliggjøringen av mottakerselskapets årsregnskap for det r
skapsår innskuddene i annet enn penger fant sted eller eventuelt på et 
tidspunkt da alle krav i forbindelse med den garanti som er nevnt i bok
d) og som er fremmet i løpet av dette tidsrom er dekket.

Artikkel 11
1. Selskapets erverv av aktiva tilhørende en person eller et selskap som n

artikkel 3 bokstav i) mot et vederlag som minst utgjør en tiendedel av den
nede kapital, skal kontrolleres og offentliggjøres etter reglene i artikkel 1
skal godkjennes av generalforsamlingen når ervervet finner sted før utløp
en tidsfrist som er fastsatt i nasjonal lovgivning og som minst må være to å
net fra tidspunktet for selskapets stiftelse eller fra tidspunktet da tillatelse
begynne virksomhet ble gitt.
Medlemsstatene kan også kreve at disse bestemmelsene skal anvendes n
vaene tilhører en aksjeeier eller en annen person.

2. Nr. 1 skal ikke gjelde erverv som inngår som ledd i selskapets vanlige virk
het, erverv gjort på foranledning eller under kontroll av et forvaltningsor
eller rettslig myndighet eller erverv på børs.

Artikkel 12
Med forbehold for bestemmelsene om nedsetting av den tegnede kapita

aksjeeierne ikke fritas fra plikten til å innbetale sine innskudd.
Artikkel 13
Inntil en senere samordning av nasjonal lovgivning er gjennomført skal m

lemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å sikre minst samme garantier so
som er fastsatt i artikkel 2 til 12 ved omdanning av en annen selskapsform
åpent aksjeselskap.
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Artikkel 14
Artikkel 2 til 13 skal ikke berøre medlemsstatenes bestemmelser om ko

tanse og fremgangsmåte i forbindelse med endring av vedtektene eller stiftels
kumentet.

Artikkel 15
1.

a) Med unntak for nedsetting av tegnet kapital kan utdeling til aksjeeie
ikke foretas når netto aktiva slik de fremtrer i årsregnskapet på avslutn
datoen for siste regnskapsår, er eller etter en slik utdeling ville bli min
enn den tegnede kapital tillagt fond som etter lov eller vedtekter ikke
deles ut.

b) Når den ikke innbetalte del av den tegnede kapital ikke er oppført u
aktiva i balansen, skal dette beløpet trekkes fra beløpet til den tegnede
tal nevnt under bokstav a).

c) Beløpet som utdeles til aksjeeierne kan ikke overskride overskuddet fo
avsluttede årsregnskap tillagt overskudd overført fra tidligere år og b
overført fra fond som kan benyttes til dette formål, fratrukket undersk
overført fra tidligere år og beløp som er avsatt til fond i samsvar med
eller vedtekter.

d) Utrykket «utdeling» slik det benyttes i bokstav a) og c) omfatter sæ
utbetaling av utbytte og renter på aksjer.

2. Når medlemsstatenes lovgivning tillater foreløpig utbetaling av utbytte, 
minst følgende vilkår være oppfylt:
a) det skal settes opp regnskapsoppgjør som viser at midlene som er di

ble for utdeling er tilstrekkelige,
b) beløpet som skal deles ut kan ikke overskride det samlede overskudd

er opparbeidet siden avslutningen av det siste regnskapsår som årsre
pet er vedtatt for tillagt overskudd overført fra tidligere år og beløp som
overført fra reservefond som benyttes til dette formål, fratrukket un
skudd overført fra tidligere år og beløp som i henhold til lov eller ved
skal overføres til reservefond.

3. Nr. 1 og 2 skal ikke berøre medlemsstatenes bestemmelser om forhøye
den tegnede kapital ved aktivering av fond.

4. En medlemsstats lovgivning kan fastsette unntak fra nr. 1 bokstav a) nå
gjelder investeringsselskaper med fast kapital.

. Med uttrykket «investeringsselskap med fast kapital» menes i dette num
bare de selskaper
– som har som eneste formål å investere sine midler i forskjellige forme

verdipapirer, fast eiendom eller andre verdier med det eneste form
foreta spredning av investeringsrisikoen og å gi sine aksjeeiere fordel
resultatene av forvaltningen av deres midler, og

– som tilbyr sine egne aksjer for offentlig tegning.

I den utstrekning medlemsstatenes lovgivning benytter denne mulighet, skal 
a) pålegge slike selskaper å sørge for at uttrykket «investeringsselskap» 

går av alle dokumenter angitt i direktiv 68/151/EØF artikkel 4,
b) ikke gi et slikt selskap hvis netto aktiva er mindre enn beløpet angitt i n

bokstav a) tillatelse til å foreta utdeling til aksjeeierene når selskapets 
lede aktiva, slik de fremkommer i årsregnskapet på dagen for avslutni
av siste regnskapsår er eller etter utdeling ville bli mindre enn en og en
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gang selskapets totale gjeld til kreditorene, slik det fremgår av årsregn
pet,

c) pålegge alle selskaper av denne type som foretar utdeling når selsk
netto aktiva er mindre enn beløpet angitt i nr. 1 bokstav a), å opplys
dette i en egen merknad til årsregnskapet.

Artikkel 16
Enhver utdeling som er foretatt i strid med artikkel 15 skal tilbakebetale

aksjeeierne som har mottatt den dersom selskapet kan godtgjøre at aksje
kjente til at utdelingen var urettmessig eller at de etter forholdene ikke kunne
ukjent med dette.

Artikkel 17
1. I tilfelle av betydelige tap av den tegnede kapital skal det innkalles til gen

forsamling innen en tidsfrist fastsatt i medlemsstatenes lovgivning for å ta
ling til om selskapet skal oppløses eller om det skal treffes andre tiltak.

2. En medlemsstats lovgivning kan ikke fastsette størrelsen av det tapet, som
anses som betydelig i henhold til nr. 1, til mer enn halvparten av den teg
kapital.

Artikkel 18
1. Selskapet kan ikke tegne egne aksjer.
2. Dersom aksjene i et selskap er tegnet av en person som handler i eget na

på selskapets vegne, skal vedkommende anses for å ha tegnet aksjene f
regning.

3. De personer og selskaper som er angitt i artikkel 3 bokstav i) eller, i tilfell
forhøyelse av den tegnede kapital, medlemmene av administrasjons- eller
sesorganet, skal innløse aksjer som er tegnet i strid med denne artikkel.

Et medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at enhver kan frigjøre seg fra d
plikten ved å godtgjøre at ingen skyld kan tilskrives vedkommende personlig.

Artikkel 19
1. Når en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap erverver egne aksjer,

selv eller gjennom en person som handler i eget navn men på selskapets 
skal den for slike erverv kreve at minst følgende vilkår oppfylles:
a) fullmakt til ervervet skal gis av generalforsamlingen, som fastsetter de 

mere bestemmelser for det påtenkte erverv, særlig hvor mange aksje
maksimalt skal erverves, hvilket tidsrom, som ikke kan overskride
måneder, som fullmakten gjelder for og i tilfelle av erverv ved gjensi
bebyrdende rettshandel, høyeste og laveste vederlag. Det skal krev
medlemmene av administrasjons- eller ledelsesorganet at de ved alle
kjente erverv påser at vilkårene i bokstavene b), c) og d) blir overhold

b) de ervervede aksjenes pålydende verdi, eller bokførte pariverdi når 
uten pålydende verdi, inkludert aksjer som selskapet tidligere har erv
og som utgjør en del av dets aksjebeholdning, og aksjer ervervet av e
son som handler i eget navn men på selskapets vegne, kan ikke over
10 % av den tegnede kapital,

c) ervervene må ikke føre til at netto aktiva reduseres til under beløpet so
angitt i artikkel 15 nr. 1 bokstav a),

d) bare fullt innbetalte aksjer kan omfattes av disposisjonen.

2. En medlemsstats lovgivning kan fastsette unntak fra nr. 1 bokstav a) f
punktum når ervervet av selskapets egne aksjer er nødvendig for å forh
alvorlig og truende skade for selskapet. I slike tilfeller skal den påfølge
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generalforsamling underrettes av administrasjons- eller ledelsesorgane
grunnene for og formålet med de erverv som er foretatt, om hvor mange a
som er ervervet og deres pålydende verdi, eller bokførte pariverdi når de e
pålydende verdi, om hvor stor del av den tegnede kapital de representerer
vederlaget for disse aksjene.

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 bokstav a) første punktu
aksjer som enten er ervervet av selskapet selv eller av en person som ha
eget navn men på selskapets vegne, med sikte på utdeling til selskapets 
eller til ansatte i et tilknyttet selskap. Slike aksjer må deles ut i løpet av et
rom på 12 måneder regnet fra ervervet av aksjene.

Artikkel 20
1. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 19 på:

a) aksjer som er ervervet for å gjennomføre en beslutning om å sette ned
talen eller i tilfellet nevnt i artikkel 39,

b) aksjer som er ervervet som en følge av en universalsuksesjon,
c) fullt innbetalte aksjer som er ervervet vederlagsfritt eller ervervet av ba

og andre finansinstitusjoner som kjøpsprovisjon,
d) aksjer som er ervervet i henhold til en lovbestemt plikt eller som følge

en rettsavgjørelse som skal verne de aksjeeiere som representerer m
tallet, særlig ved fusjon, ved endring av selskapets form eller formål, o
føring av forretningskontoret til utlandet eller ved innføring av restriksjo
på overdragelsen av aksjer,

e) aksjer som er ervervet fra en aksjeeier som følge av manglende betal
f) aksjer som er ervervet med sikte på å erstatte tap for aksjeeiere som 

senterer mindretallet i tilknyttede selskaper,
g) fullt innbetalte aksjer ervervet under tvangsinndrivelse av aksjeeieres 

til selskapet,
h) fullt innbetalte aksjer utstedt av et investeringsselskap med fast ka

som definert i artikkel 15 nr. 4 annet ledd, og ervervet av dette selskap
et tilknyttet selskap på anmodning fra investorene. Artikkel 15 nr. 4 b
stav a) får anvendelse. Disse ervervene kan ikke medføre at netto a
reduseres til under beløpet for den tegnede kapital tillagt fond som i 
hold til lov ikke kan utbetales.

2. Aksjer ervervet i de tilfeller som er nevnt i nr. 1 bokstav b) til g) ovenfor, s
likevel være avhendet i løpet av høyst tre år etter ervervet med mindre den
dende verdi, eller den bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, 
ervervede aksjer, inkludert de aksjer som selskapet måtte ha ervervet gje
en person som handler i eget navn men på selskapets vegne, ikke overskr
% av den tegnede kapital.

3. Dersom aksjene ikke er avhendet i løpet av tidsrommet angitt i nr. 2, sk
annulleres. En medlemsstats lovgivning kan gjøre slik annullering beting
at den tegnede kapital settes ned med et tilsvarende beløp. En slik ned
skal kreves når ervervet av aksjene som skal annulleres, har ført til at 
aktiva er redusert til under beløpet angitt i artikkel 15 nr. 1 bokstav a).

Artikkel 21
Aksjer ervervet i strid med artikkel 19 og 20 skal avhendes i løpet av ett år

ervervet. Dersom de ikke avhendes i løpet av dette tidsrom, får artikkel 20 
anvendelse.

Artikkel 22
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1. Når en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap erverver egne aksjer,
selv eller gjennom en person som handler i eget navn men på selskapets 
skal den til enhver tid gjøre aksjeinnehavet betinget av minst følgende vilk
a) av de rettigheter som knytter seg til aksjene, oppheves i alle tilfeller s

meretten knyttet til selskapets egne aksjer,
b) dersom aksjene oppføres som aktiva i balansen, skal det under passiv

føres et fond med et tilsvarende beløp, som ikke kan disponeres.

2. Når en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap erverver egne aksjer,
selv eller gjennom en person som handler i eget navn men på selskapets 
skal det kreves at årsberetningen minst nevner:
a) grunnene for de erverv som har funnet sted i løpet av regnskapsåret,
b) antall aksjer som er ervervet og avhendet i løpet av regnskapsåret, og

aksjenes pålydende verdi, eller bokførte pariverdi når de er uten pålyd
verdi, og hvor stor andel av den tegnede kapital de representerer,

c) vederlagets størrelse i tilfelle av erverv eller overdragelse som ledd
gjensidig bebyrdende rettshandel,

d) det samlede antall aksjer som er ervervet og som utgjør en del av selsk
beholdning av aksjer, og aksjenes pålydende verdi, eller den bokførte
verdi når de er uten pålydende verdi, og hvor stor andel av den teg
kapital de representerer.

Artikkel 23
1. Et selskap kan ikke stille midler til rådighet eller yte lån eller stille sikker

med sikte på at tredjemann skal erverve selskapets aksjer.
2. Nr. 1 gjelder verken transaksjoner som gjennomføres som ledd i banke

andre finansinstusjoners vanlige virksomhet eller disposisjoner som fo
med sikte på erverv av aksjer av eller for selskapets ansatte eller ansatte 
knyttet selskap. Slike transaksjoner og disposisjoner må imidlertid ikke fø
at selskapets netto aktiva reduseres til under beløpet angitt i artikkel 15
bokstav a).

3. Nr. 1 gjelder ikke disposisjoner som foretas med sikte på erverv av aksjer
angitt i artikkel 20 nr. 1 bokstav h).

Artikkel 24
1. Mottar et selskap egne aksjer som sikkerhet, enten selv eller gjennom en p

som handler i eget navn men på selskapets vegne, skal dette betrakte
erverv angitt i artikkel 19, 20 nr. 1, 22 og 23.

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende bestemmelsen i nr. 1 på dispos
som foretas av banker og andre finansinstitusjoner som ledd i deres va
virksomhet.

Artikkel 25
1. Enhver beslutning om kapitalforhøyelse skal treffes av generalforsamlin

Både beslutningen og forhøyelsen av den tegnede kapital skal offentliggjør
den måte som er fastsatt i den enkelte medlemsstats lovgivning i samsva
direktiv 68/151/EØF artikkel 3.

2. Vedtektene, stiftelsesdokumentet eller generalforsamlingen hvis beslu
skal offentliggjøres i samsvar med nr. 1, kan likevel gi fullmakt til en forhøye
av den tegnede kapital opp til et høyeste beløp som skal fastsettes under ti
hensyn til et eventuelt lovfestet maksimumsbeløp. Forhøyelsen av den te
kapital skal eventuelt, innenfor det fastsatte beløp, vedtas av det selskaps
som er bemyndiget til dette. Organets fullmakt skal ha en varighet på høys
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år og kan fornyes én eller flere ganger av generalforsamlingen for en perio
høyst fem år av gangen.

3. Når det er flere aksjeklasser, skal generalforsamlingens beslutning om ka
forhøyelse nevnt i nr. 1 eller tillatelse til å foreta kapitalforhøyelse nevnt i n
gjøres til gjenstand for en særskilt avstemming minst for hver klasse av a
eiere hvis rettigheter berøres av disposisjonen.

4. Denne artikkel gjelder for utstedelse av alle verdipapirer som kan konver
til aksjer eller som som det er knyttet tegningsrett til, men ikke for selve k
verteringen av verdipapirer eller utøvelsen av tegningsretten.

Artikkel 26
Aksjer som utstedes som vederlag for innskudd i forbindelse med forhøyel

den tegnede kapital, skal innbetales med minst 25 % av sin pålydende verd
av sin bokførte pariverdi når aksjene er uten pålydende verdi. Når det er fa
overkurs skal den innbetales fullt ut.

Artikkel 27
1. Aksjer utstedt som vederlag for innskudd i annet enn penger i forbindelse

forhøyelse av den tegnede kapital skal være fullt innbetalt i løpet av fem å
net fra beslutningen om å forhøye den tegnede kapital.

2. Med hensyn til innskuddene nevnt i nr. 1 skal det før forhøyelsen av den
nede kapital finner sted, utarbeides en redegjørelse av en eller flere uavhe
sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent av et forvaltningsorgan elle
rettslig myndighet. De sakkyndige kan etter den enkelte medlemsstats lo
ning være fysiske eller juridiske personer eller selskaper.
Artikkel 10 nr. 2 og nr. 3 får anvendelse.

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 2 når forhøyelsen av den te
kapital foretas for å gjennomføre en fusjon eller et offentlig tilbud om kjøp e
bytte av aksjer med sikte på å yte vederlag til aksjeeierne i det overdragend
skap eller aksjeeierne i det selskap som omfattes av det offentlige tilbu
kjøp eller bytte.

4. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 2 når alle aksjer utstedt i forbin
med en forhøyelse av den tegnede kapital blir utstedt som vederlag for inn
i annet enn penger til ett eller flere selskap, forutsatt at alle aksjeeierne i de
skap som skal motta innskuddene har gitt avkall på de sakkyndiges redegj
og at vilkårene i artikkel 10 nr. 4 bokstav b) til f) er oppfylt.

Artikkel 28
Når en kapitalforhøyelse ikke er fulltegnet, skal kapitalen forhøyes med

mottatte tegningsbeløp bare dersom dette er fastsatt i tegningsvilkårene.
Artikkel 29

1. Ved enhver forhøyelse av den tegnede kapital som skjer ved innskudd i pe
skal aksjene tilbys med fortrinnsrett til aksjeeierne i forhold til den del av k
talen deres aksjer representerer.

2. Medlemsstatene kan:
a) unnlate å anvende nr. 1 på aksjer som har en begrenset rett til å delta 

ling i henhold til artikkel 15 og/eller i deling av et selskaps aktiva v
avvikling, eller

b) tillate, når den tegnede kapital i et selskap som har flere aksjeklasse
stemmeretten eller retten til å delta i utdeling i henhold til artikkel 15 e
i deling av aktiva ved avvikling er forskjellig, blir forhøyet ved utstede
av nye aksjer for bare én av disse aksjeklassene, at fortrinnsretten til a
eiere i de andre aksjeklassene først skal kunne utøves etter at fortrinns
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3. Tilbudet om tegning etter fortrinnsrett og fristen for når fortrinnsretten kan 
res gjeldende, skal offentliggjøres i det nasjonale kunngjøringsblad som 
kes i samsvar med direktiv 68/151/EØF. En medlemsstats lovgivning kan
vel unnlate å kreve slik offentliggjøring når alle selskapets aksjer lyder på n
I så fall skal alle aksjeeierne underrettes skriftlig. Fortrinnsretten må ut
innen en tidsfrist på minst fjorten dager fra tilbudet er offentliggjort eller und
retningene til aksjeeierne er avsendt.

4. Fortrinnsretten kan ikke begrenses eller oppheves i vedtektene eller stift
dokumentet. Dette kan likevel skje ved beslutning truffet av generalforsam
gen. Administrasjons- eller ledelsesorganet skal på vedkommende gener
samling fremlegge en skriftlig redegjørelse som angir grunnene for å beg
eller oppheve fortrinnsretten, og som begrunner den foreslåtte tegnings
Generalforsamlingen skal treffe avgjørelsen etter reglene om beslutning
tighet og flertall fastsatt i artikkel 40. Beslutningen skal offentliggjøres på 
måte som er fastsatt i den enkelte medlemsstats lovgivning i samsvar
direktiv 68/151/EØF artikkel 3.

5. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at vedtektene, stiftelsesdokum
eller generalforsamlingen, som treffer sin beslutning i samsvar med reglen
beslutningsdyktighet, flertall og offentliggjøring angitt i artikkel 4, kan gi fu
makt til å begrense eller oppheve fortrinnsretten til det selskapsorgan so
fullmakt til å beslutte forhøyelse av den tegnede kapital innenfor grensen
den «autoriserte» kapital. Slik fullmakt kan ikke gis for et lengre tidsrom 
fullmakten fastsatt i artikkel 25 nr. 2.

6. Nr. 1 til 5 skal gjelde for utstedelse av alle verdipapirer som kan konverter
aksjer eller som det er knyttet tegningsrett til, men ikke for selve konverterin
av verdipapirene eller utøvelsen av tegningsretten.

7. Fortrinnsretten utelukkes ikke i henhold til artikkel 4 og 5 når aksjene i hen
til beslutningen om å forhøye den tegnede kapital utstedes til banker eller 
finansinstitusjoner med sikte på at aksjene skal tilbys selskapets aksjee
samsvar med bestemmelsene i nr. 1 og nr. 3.

Artikkel 30
Enhver nedsetting av den tegnede kapital, bortsett fra nedsetting pålagt 

hold til rettsavgjørelse, skal minst besluttes av generalforsamlingen i samsva
reglene for beslutningsdyktighet og flertall fastsatt i artikkel 40, med forbehold
artikkel 36 og 37. Beslutningen skal offentliggjøres på den måte som er fastsat
enkelte medlemsstats lovgivning i samsvar med direktiv 68/151/EØF artikkel 

Innkallingen til generalforsamlingen skal minst angi formålet med nedsettin
og hvordan den skal gjennomføres.

Artikkel 31
Når det er flere aksjeklasser skal generalforsamlingens beslutning om ne

ting av den tegnede kapital gjøres til gjenstand for særskilt avstemming min
hver klasse av aksjeeiere hvis rettigheter berøres av disposisjonen.

Artikkel 32
1. Ved nedsetting av den tegnede kapital skal i det minste kreditorer med kra

har oppstått før offentliggjøringen av beslutningen om nedsetting, i det m
ha rett til å få stilt sikkerhet for krav som ikke er forfalt på datoen for de
offentliggjøring. Vilkårene for utøvelse av denne rett skal fastsettes i medl
statenes lovgivning. Lovgivningen kan bare tilsidesette denne rett dersom
ditor har tilstrekkelig sikkerhet eller dette ikke er nødvendig når selskapets
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2. Det skal i medlemsstatenes lovgivning også minst fastsettes at nedsettinge

være uten virkning eller at det ikke kan foretas utbetaling til fordel for aksj
erne før kreditorene har fått dekning eller retten har avgjort at det ikke er g
til å ta kreditorenes begjæring til følge.

3. Denne artikkel får anvendelse når nedsettingen av den tegnede kapita
resultat av helt eller delvis avkall på innbetaling av restbeløpet av aksjeei
innskudd.

Artikkel 33
1. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 32 på en nedsetting av d

nede kapital som har som formål å utligne lidte tap eller å overføre beløp
fond, forutsatt at beløpet som følge av dette tiltak ikke overskrider 10 % av
nedsatte tegnede kapital. Dette fond kan ikke utbetales til aksjeeierne bo
fra ved en nedsetting av den tegnede kapital; det kan bare benyttes til å u
lidte tap eller til å forhøye den tegnede kapital ved aktivering av fond i 
utstrekning medlemsstatene tillater en slik disposisjon.

2. I tilfellene nevnt i nr. 1 skal medlemstatenes lovgivning minst fastsette nød
dige tiltak for å sikre at beløp som skriver seg fra nedsetting av den teg
kapital, ikke kan benyttes til utbetaling eller utdeling til aksjeeierne eller 
frita aksjeeierne fra plikten til å foreta innskudd.

Artikkel 34
Den tegnede kapital kan ikke settes ned til et beløp som er mindre enn m

kapitalen fastsatt i samsvar med artikkel 6. Medlemsstatene kan likevel tilla
slik nedsetting dersom de også fastsetter at beslutningen om å gjennomføre e
setting bare får virkning når det gjennomføres en forhøyelse av den tegnede k
som har til formål å bringe denne opp på et nivå minst tilsvarende det fastsatte
stebeløp.

Artikkel 35
Når en medlemsstats lovgivning tillater hel eller delvis innløsning av den 

nede kapital uten at den nedsettes, skal det minst kreves at følgende vilkår bl
fylt:
1. dersom vedtektene eller stiftelsesdokumentet åpner mulighet for innløs

skal innløsningen vedtas av generalforsamlingen som treffer sin beslutn
det minste etter de alminnelige vilkår om beslutningsdyktighet og flertall. 
vedtektene eller stiftelsesdokumentet ikke åpner mulighet for innløsning,
innløsning vedtas av generalforsamlingen, som treffer sin beslutning i det
ste etter de vilkår om beslutningsdyktighet og flertall som er fastsatt i arti
40. Beslutningen skal offentliggjøres på den måte som er fastsatt i den e
medlemsstats lovgivning i samsvar med direktiv 68/151/EØF artikkel 3,

2. innløsningen kan bare finne sted ved hjelp av de beløp som kan utdeles 
svar med artikkel 15 nr. 1,

3. aksjeeiere hvis aksjer blir innløst, beholder sine rettigheter i selskapet bo
fra retten til å få tilbakebetalt sine innskudd og retten til å delta i utdeling a
første utbytte på ikke innløste aksjer.

Artikkel 36
1. Når en medlemsstats lovgivning tillater at selskapene nedsetter sin teg

kapital ved tvungen inndragning av aksjer, skal lovgivningen i det minste k
at følgende vilkår overholdes:
a) tvungen inndragning skal være foreskrevet eller gitt fullmakt til i vedt
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b) dersom tvungen inndragning bare er gitt fullmakt til i vedtektene eller i 

telsesdokumentet, besluttes den av generalforsamlingen med mind
berørte aksjeeierne enstemmig har godkjent inndragningen,

c) det selskapsorgan som treffer beslutning om tvungen inndragning, fa
ter vilkår og regler for inndragningen dersom de ikke er fastsatt i vedtek
eller stiftelsesdokumentet,

d) artikkel 32 får anvendelse med mindre det gjelder fullt innbetalte ak
som vederlagsfritt stilles til rådighet for selskapet eller som inndras v
benytte de beløp som kan utdeles i samsvar med artikkel 15 nr. 1; i s
skal et beløp tilsvarende den pålydende verdi, eller den bokførte pari
når de er uten pålydende verdi, av alle de inndratte aksjer inngå i et 
Dette fond kan ikke utbetales til aksjeeierne bortsett fra ved nedsettin
den tegnede kapital; fondet kan bare benyttes til å utligne lidte tap ell
å forhøye den tegnede kapital ved fondsemisjon i den utstrekning med
statene tillater en slik disposisjon.

e) beslutningen om tvungen inndragning skal offentliggjøres på den måte
er fastsatt i den enkelte medlemsstats lovgivning i samsvar med direkti
151/EØF artikkel 3.

2. Artikkel 30 nr. 1 og artikkel 31, 33 og 40 kommer ikke til anvendelse i tilfelle
nevnt i nr. 1.

Artikkel 37
1. Dersom den tegnede kapital nedsettes ved inndragning av aksjer erver

selskapet selv eller av en person som handler i eget navn men på sels
vegne, skal inndragningen alltid besluttes av generalforsamlingen.

2. Artikkel 32 får anvendelse med mindre det gjelder fullt innbetalte aksjer so
ervervet vederlagsfritt, eller ved å benytte de beløp som kan utdeles i sa
med artikkel 15 nr. 1; i så fall skal et beløp tilsvarende den pålydende v
eller den bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, av alle de innd
aksjer inngå i et fond. Dette fond kan ikke utdeles til aksjeeierne bortsett fra
nedsetting av den tegnede kapital; fondet kan bare benyttes til å utligne lid
eller til å forhøye den tegnede kapital ved aktivering av fond i den utstrek
medlemsstatene tillater en slik disposisjon.

3. Artikkel 31, 33 og 40 kommer ikke til anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1.

Artikkel 38
1. I tilfellene nevnt i artikkel 35, 36 nr. 1 bokstav b) og 37 nr. 1, skal genera

samlingens beslutning om innløsning av den tegnede kapital eller nedsett
kapitalen ved inndragning av aksjer, når det finnes flere aksjeklasser, und
særskilt stemmegivning for minst hver klasse av aksjeeiere hvis rettig
berøres av disposisjonen.

Artikkel 39
Når en medlemsstats lovgivning tillater at selskapene utsteder aksjer som

tilbakekjøpes, skal den ved tilbakekjøpet minst kreve at følgende vilkår overho
a) tilbakekjøp skal være tillatt etter vedtektene eller stiftelsesdokumentet før

ningen av de aksjer som kan tilbakekjøpes,
b) aksjene skal være fullt innbetalt,
c) vilkårene og reglene for tilbakekjøpet må være fastsatt i vedtektene eller s

sesdokumentet,
d) tilbakekjøpet kan bare finne sted ved å benytte de beløp som kan utdeles 
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svar med artikkel 15 nr. 1 eller ved provenyet fra en nyemisjon som foretas
sikte på dette tilbakekjøpet,

e) et beløp tilsvarende den pålydende verdi, eller den bokførte pariverdi når
uten pålydende verdi, av alle tilbakekjøpte aksjer skal inngå i et fond som
kan utdeles til aksjeeierne bortsett fra ved nedsetting av den tegnede k
dette fond kan bare benyttes til å forhøye den tegnede kapital ved fondsem

f) bokstav e) gjelder ikke når tilbakekjøpet har funnet sted ved å benytte over
det fra en nyemisjon som foretas med sikte på dette tilbakekjøp,

g) når det er fastsatt at det i forbindelse med et tilbakekjøp skal utbetales ove
til aksjeeierne kan overkursen bare utbetales av de beløp som kan utdeles
svar med artikkel 15 nr. 1 eller av et annet fond enn det som er nevnt i bo
e), som ikke kan utdeles til aksjeeierne bortsett fra ved nedsetting av de
nede kapital; dette fond kan bare benyttes til å forhøye den tegnede kapit
fondsemisjon til dekning av utgiftene nevnt i artikkel 3 bokstav j) eller utgifte
i forbindelse med utstedelse av aksjer eller obligasjoner eller til utbetaling a
overkurs til innehavere av aksjer eller obligasjoner som skal tilbakekjøpes

h) tilbakekjøpet skal offentliggjøres på den måte som er fastsatt i den enkelte
lemsstats lovgivning i samsvar med direktiv 68/151/EØF artikkel 3.

Artikkel 40
1. Medlemsstatenes lovgivning skal inneholde bestemmelser om at beslutnin

nevnt i artikkel 29 nr. 4 og 5 og artikkel 30, 31, 35 og 38 skal treffes med m
to tredjedels flertall av stemmene, knyttet enten til de representerte aksje
til den representerte tegnede kapital.

2. Medlemsstatenes lovgivning kan likevel fastsette at et simpelt flertall av s
mene nevnt i nr. 1 er tilstrekkelig når minst halvparten av den tegnede ka
er representert.

Artikkel 41
1. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra artikkel 9 nr. 1, artikkel 19 nr. 1 bok

a) første punktum og bokstav b), artikkel 25, 26 og 29 i den utstrekning un
kene er nødvendige for vedtakelsen eller anvendelsen av bestemmelser s
som formål å fremme deltakelse i foretakenes kapital for arbeidstakere
andre persongrupper etter bestemmelser fastsatt i den nasjonale lovgivni

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 19 nr. 1 bokstav a) første
tum og artikkel 30, 31, 36, 37, 38 og 39 på selskaper som er stiftet i henho
særlov, og som både utsteder kapitalaksjer og aksjer til ansatte, i sistnevn
felle utstedt til de ansatte som gruppe som er representert på generalfors
gen ved fullmektiger med stemmerett. 

Artikkel 42
Ved gjennomføringen av dette direktiv skal medlemsstatenes lovgivning 

lik behandling av aksjeeiere som befinner seg i samme situasjon.
Artikkel 43

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendig
å etterkomme dette direktiv innen to år etter at det er meddelt dem. De
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 3, bokstav g), i), j) og k) p
skaper som allerede består på tidspunktet da bestemmelsene nevnt i nr. 
kraft.

3. De kan bestemme at de øvrige bestemmelser i dette direktiv først skal få a
delse for slike selskaper atten måneder etter dette tidspunkt.
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rektiv
Denne tidsfrist kan imidlertid være tre år for artikkel 6 og 9 og fem år for unre-
gistered companies i Det forente kongerike og i Irland.
Medlemsstatene skal sørge for å oversende Kommisjonen teksten til de v
ste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det området dette di
omhandler.

Artikkel 44
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 13.desember 1976.
For Rådet
M. van der STOELFormann
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av
EFT nr. L 291 av 19.11.1979, s. 89
Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av

traktatene
VEDLEGG I
... 
III. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
c) Selskapsrett
2.
Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av av 13. desember 1976 (EFT nr. L 26 

31.1.1977, s. 1)
I artikkel 1 skal følgende tilføyes:
«-i Hellas: n ανωνυµn εταιρια.».
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v
.1979,
EFT nr. L 302/85 s. 157
Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Por-

tugal og tilpasningen av traktatene
VEDLEGG I
...
II. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
d) Selskapsrett
2.
Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 (EFT nr. L 26 a

31.1.1977, s. 1), endret ved tiltredelsesakten av 1979 (EFT nr. L 291 av 19.11
s. 17)

I artikkel 1 skal følgende tilføyes:
– «i Spania:
– la sociedad anónima,
– «i Portugal:
– a sociedade anónima de responsabilidade limitada».
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EFT nr. L 295/78 s. 36
Nr. 3
TREDJE RÅDSDIREKTIV
av 9. oktober 1978
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om fusjon av

aksjeselskaper
(78/855/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - 
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 3 bokstav g),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),8

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2),9

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),10 og
ut fra følgende betraktninger:
Den samordning som er angitt i artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) og i det a

nelige program for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen4),11 ble
påbegynt ved direktiv 68/151/EØF5).12

Denne samordning ble videreført ved direktiv 77/91/EØF6)13 når det gjelder
stiftelse av aksjeselskaper og sikring og endring av selskapenes kapital, o
direktiv 78/660/EØF7)14 når det gjelder årsregnskap for visse selskapsformer.

Vern av deltakeres og tredjemanns interesser gjør det nødvendig å sam
medlemsstatens lovgivninger om fusjon av aksjeselskaper og adgang til fusjo
innføres i alle medlemsstatenes lovgivninger.

Det er i forbindelse med samordningen særlig viktig å sikre at aksjeeierne
fusjonerende selskapene får relevant informasjon på en så objektiv måte som
og at deres rettigheter sikres på en egnet måte.

Vern av arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med overdragelse av fo
virksomheter eller deler av virksomheter reguleres for tiden ved direktiv 77/
EØF8).15Kreditorer, herunder obligasjonseiere og eiere av andre verdipapirer
fusjonerende selskapene, må beskyttes mot å lide tap som følge av fusjonen

Kravene til offentlighet etter direktiv 68/151/EØF skal utvides til å omfa
fusjoner slik at tredjemann får tilstrekkelig informasjon.

Det vern som gis deltakere og tredjemann i forbindelse med fusjoner må ut
til å omfatte visse typer rettslige handlemåter som på vesentlige punkter er bes
med fusjon, slik at plikten til å gi slikt vern ikke kan omgås.

For å sikre rettssikkerheten i forholdet mellom de berørte selskapene, m
selskapene og tredjemann og mellom aksjeeierne, må tilfeller der ugyldighe
oppstå begrenses ved på den ene side å rette opp mangler ved fusjonen når
mulig, og på den annen side ved å fastsette en kort frist for å reise søksmål om
dighet -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Virkeområde

1. De samordningstiltak som er fastsatt i dette direktiv, får anvendelse på 

8. EFT nr. C 89 av 14.7.1970, s. 20.
9. EFT nr. C 129 av 11.12.1972, s. 50; EFT nr. C 95 av 28.4.1975, s. 12.
10. EFT nr. C 88 av 6.9.1971, s. 18.
11. EFT nr. 2 av 15.1.1962, s. 36/62.
12. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 8.
13. EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 1.
14. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11.
15. EFT nr. L 61 av 5.3.1977, s. 26.
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lemsstatenes lover og forskrifter om følgende selskapsformer:
– i Tyskland:
– die Aktiengesellschaft,
– i Belgia:
– la société anonyme/de naamloze vennootschap,
– i Danmark:
– aktieselskaber,
– i Frankrike:
– la société anonyme,
– i Irland:
– public companies limited by shares, og public companies limited by g

rantee having a share capital,
– i Italia:
– la società per azioni,
– i Luxembourg:
– la société anonyme,
– i Nederland:de
– naamloze vennootschap,
– i Det forente kongerike:
– public companies limited by shares, og public companies limited by g

rantee having a share capital.

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette direktiv på kooperativer s
stiftet som en av selskapsformene nevnt i nr. 1. I den utstrekning medlem
tenes lovgivning benytter seg av denne muligheten, skal det kreves at slik
skaper påfører ordet «kooperativ» på alle dokumenter nevnt i artikkel 4 i d
tiv 68/151/EØF.

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette direktiv når det eller de ov
gende selskaper eller selskapene som skal opphøre, er gjenstand for konk
handling, akkord eller tilsvarende forhandlinger.

KAPITTEL I
Regler for fusjon ved et selskaps overtakelse av ett eller flere andre selska

per, og for fusjonved stiftelse av et nytt selskap
Artikkel 2
Medlemsstatene skal for selskaper som er underlagt deres lovgivning 

bestemmelser om fusjon ved et selskaps overtakelse av ett eller flere andre se
og om fusjon ved stiftelse av et nytt selskap.

Artikkel 3
1. I dette direktiv menes med fusjon ved overtakelse, en fremgangsmåte som

bærer at ett eller flere selskaper oppløses uten avvikling og overdrar sam
aktiva og passiva til et annet selskap mot at aksjeeierne i det eller de ov
gende selskaper tildeles aksjer i det overtakende selskapet, og eventuelt e
tant utbetaling som ikke overstiger 10 % av de tildelte aksjenes pålyd
verdi, eller av den bokførte pariverdi dersom aksjene ikke har pålydende v

2. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at fusjon ved overtakelse ogs
finne sted når ett eller flere av de overdragende selskaper er under avvi
forutsatt at denne adgang begrenses til selskaper som ennå ikke har 
utlodningen av selskapets aktiva til aksjeeierne.

Artikkel 4
1. I dette direktiv menes med fusjon ved stiftelse av et nytt selskap, en fremg
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måte som innebærer at flere selskaper oppløses uten avvikling og ove
samtlige aktiva og passiva til et selskap de stifter, mot at deres aksjeeiere
les aksjer i det nye selskapet og eventuelt en kontant utbetaling som ikke
stiger 10 % av de tildelte aksjenes pålydende verdi, eller av den bokførte
verdi dersom aksjene ikke har pålydende verdi.

2. En medlemsstats lovgivning kan fastsette at fusjon ved stiftelse av et nyt
skap også kan finne sted når ett eller flere av selskapene som opphører, e
avvikling, forutsatt at denne adgang begrenses til selskaper som ennå ik
begynt utlodningen av selskapets aktiva til aksjeeierne.

KAPITTEL II
Fusjon ved overtakelse
Artikkel 5

1. Administrasjons- eller ledelsesorganene i de fusjonerende selskapene ska
beide en skriftlig fusjonsplan.

2. Fusjonsplanen skal inneholde minst følgende opplysninger:
a) selskapsform, navn og forretningskontor for hvert av de fusjonerende

skapene,
b) aksjenes bytteforhold og eventuelt den kontante utbetalingens størrel
c) nærmere regler for tildeling av aksjer i det overtakende selskapet,
d) fra hvilket tidspunkt aksjene gir rett til å ta del i utbyttet, og alle særlige

kår forbundet med denne rettigheten,
e) fra hvilket tidspunkt transaksjonene i det overtatte selskapet regnskaps

sig skal anses som utført for det overtakende selskaps regning;
f) hvilke rettigheter det overtakende selskap gir eiere av aksjer med sæ

rettigheter og eiere av andre verdipapirer enn aksjer, eller hvilke tiltak 
foreslås med hensyn til dem;

g) enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige nevnt i artikkel 10 nr. 1
til medlemmene av de fusjonerende selskapers administrasjons-, led
eller kontrollorganer.

Artikkel 6
Fusjonsplanen skal offentliggjøres for hvert av de fusjonerende selskape

den måte som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med
kel 3 i direktiv 68/151/EØF, minst en måned før dagen for den generalforsam
som skal treffe beslutning om fusjonsplanen.

Artikkel 7
1. En fusjon krever minst samtykke fra generalforsamlingen i hvert av de fu

nerende selskapene. Medlemsstatenes lovgivninger skal fastsette at et 
om fusjon skal kreve et flertall på minst to tredjedeler av stemmene tilkn
enten de representerte aksjer eller den representerte tegnede kapital.

2. En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at et simpelt flertall av s
mene nevnt i første ledd skal være tilstrekkelig når minst halvparten av de
nede kapital er representert. Reglene for vedtektsendringer skal også eve
komme til anvendelse.

3. Dersom det finnes flere aksjeklasser, skal vedtaket om fusjon minst være
stand for særskilt avstemning i hver klasse av aksjeeiere hvis rettigheter b
av transaksjonen.

4. Vedtaket skal omfatte godkjennelse av fusjonsplanen og eventuelt nødve
vedtektsendringer i forbindelse med fusjonen.

Artikkel 8
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En medlemsstats lovgivning kan unnlate å kreve samtykke til fusjon fra g
ralforsamlingen i det overtakende selskapet dersom følgende vilkår er oppfylt
a) offentliggjørelsen angitt i artikkel 6 skal for det overtakende selskapet ha fu

sted minst en måned før dagen for generalforsamlingen som skal ta stilli
fusjonsplanen i det eller de overdragende selskaper,

b) minst en måned før dagen nevnt under bokstav a) skal alle aksjeeiere i de
takende selskapet ha rett til innsyn i dokumentene nevnt i artikkel 11 nr. 1
det overtakende selskapets forretningskontor,

c) en eller flere aksjeeiere i det overtakende selskapet som har en aksjepo
utgjør en minste prosentandel av den tegnede kapital, skal ha rett til å krev
kalling til generalforsamling i det overtakende selskapet, der det skal tas st
til om fusjonen skal godkjennes. Denne minste prosentandelen kan ikke 
til mer enn 5 %. Medlemsstatene kan imidlertid bestemme at aksjer uten 
merett skal holdes utenfor ved beregningen av denne prosentandelen.

Artikkel 9
Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert av de fusjonerende selsk

skal utarbeide en detaljert skriftlig rapport som redegjør for fusjonsplanen og 
rer de juridiske og økonomiske begrunnelsene for den, spesielt aksjenes by
hold.

Rapporten skal også omtale eventuelle særlige vanskeligheter som har o
i forbindelse med vurderingen.

Artikkel 10
1. For hvert av de fusjonerende selskapene skal en eller flere sakkyndige s

uavhengig av selskapene, og som er oppnevnt eller godkjent av en rettslig
dighet eller forvaltningsmyndighet, gjennomgå fusjonsplanen og utarbeid
skriftlig rapport til aksjeeierne. En medlemsstats lovgivning kan likevel fa
sette at det oppnevnes en eller flere uavhengige sakkyndige for alle de fus
ende selskapene dersom slik oppnevning foretas av en rettslig myndighe
forvaltningsmyndighet etter felles anmodning fra selskapene. De sakkyn
kan, i henhold til den enkelte medlemsstats lovgivning, være fysiske eller
diske personer eller selskaper.

2. I rapporten nevnt i nr. 1 skal de sakkyndige under alle omstendigheter utta
om aksjenes bytteforhold etter deres mening er rettferdig og rimelig. Uttale
skal minst:
a) angi den eller de metoder som er benyttet ved beregningen av det fore

bytteforholdet,
b) angi om metoden eller metodene er formålstjenlige i det aktuelle tilfe

oppgi de verdier som er fremkommet ved bruk av hver enkelt metode 
en uttalelse om den relative betydningen disse metodene er tillagt
beregningen av den fastsatte verdi.

3. Rapporten skal også omtale eventuelle særlige vanskeligheter som har o
i forbindelse med vurderingen.

4. Hver sakkyndig skal ha rett til å innhente alle nødvendige opplysninge
dokumenter fra de fusjonerende selskapene og til å foreta alle nødve
undersøkelser.

Artikkel 11
1. Minst en måned før dagen for den generalforsamling som skal ta stillin

fusjonsplanen, skal alle aksjeeiere ha rett til innsyn i minst følgende doku
ter ved forretningskontoret:
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a) fusjonsplanen,
b) de fusjonerende selskapenes årsregnskap og årsberetninger for de tr

gående regnskapsårene,
c) en mellombalanse avsluttet senest første dag i tredje måned før den d

fusjonsplanen ble utarbeidet, dersom det siste årsregnskapet gjelder e
skapsår som ble avsluttet mer enn seks måneder før denne dag,

d) rapporter fra administrasjons- eller ledelsesorganene i de fusjonerend
skaper nevnt i artikkel 9,

e) rapportene nevnt i artikkel 10.

2. Mellombalansen angitt i nr. 1 bokstav c) skal utarbeides etter de samme 
der og med samme utforming som balansen i det siste årsoppgjøret.
En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at:
a) det ikke er nødvendig å oppta ny vareopptelling;
b) de verdifastsettelser som er oppført i siste balanse skal endres bare for

posteringer i regnskapsbøkene; det skal likevel tas hensyn til:
i. foreløpige avskrivninger og avsetninger,
ii. betydelige endringer i faktisk verdi som ikke fremgår av bokføringe

3. Etter anmodning skal enhver aksjeeier ha rett til uten omkostninger å få
stendig eller om ønskelig delvis gjenpart av dokumentene nevnt i nr. 1.

Artikkel 12
Vern av arbeidstakernes rettigheter i hvert av de fusjonerende selskape

reguleres i samsvar med direktiv 77/187/EØF.
Artikkel 13

1. Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette en ordning for tilstrekkelig ver
interessene til de fusjonerende selskapers kreditorer hvis fordringer opps
offentliggjørelsen av fusjonsplanen og som ikke er forfalt når offentliggjøre
finner sted.

2. For dette formål skal medlemsstatenes lovgivning minst fastsette at kredit
skal ha rett til tilstrekkelig sikkerhet når den økonomiske situasjonen i de fu
nerende selskapene nødvendiggjør slikt vern og når disse kreditorene ikk
rede har slik sikkerhet.

3. Slikt vern kan være forskjellig for kreditorene til det overtakende selskape
kreditorene i det overdragende selskapet.

Artikkel 14
Med forbehold for reglene om felles utøvelse av rettigheter for obligasjons

i fusjonerende selskaper, får artikkel 13 anvendelse, unntatt når fusjonen e
kjent av en forsamling av obligasjonseiere dersom nasjonal lovgivning inneh
bestemmelser om slik forsamling, eller av den enkelte eier.

Artikkel 15
Eiere av verdipapirer som ikke er aksjer og som det er knyttet særlige rettig

til, skal ha rettigheter i det overtakende selskapet som minst tilsvarer rettighete
hadde i det overdragende selskapet, med mindre en endring av disse rettigh
godkjent av en forsamling av eiere av slike verdipapirer dersom nasjonal lovgiv
inneholder bestemmelser om slik forsamling, eller av den enkelte eier av slike
dipapirer, eller med mindre eierne har rett til å få sine verdipapirer gjenkjøpt a
overtakende selskapet.

Artikkel 16
1. Dersom en medlemsstats lovgivning ikke har bestemmelser om forebygg

rettslig eller forvaltningsmessig kontroll med lovligheten av en fusjon, eller
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kontrollen ikke omfatter alle rettsakter som kreves for fusjon, skal protokol
fra generalforsamlingene som gjør vedtak om fusjonen, og eventuelt fusjo
talen som følger av slike generalforsamlinger, legaliseres. Dersom fusj
ikke skal godkjennes av generalforsamlingen i alle de fusjonerende selska
skal fusjonsplanen legaliseres.

2. Notarius publicus eller den myndighet som er kompetent til å sette opp og 
lisere dokumentet, skal kontrollere og bekrefte at rettsaktene og formalite
som kreves av det selskapet som notarius eller myndigheten opptrer for,
fusjonsplanen, foreligger og er gyldige.

Artikkel 17
Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette fra hvilket tidspunkt fusjonen

virkning.
Artikkel 18

1. Fusjonen skal for hvert av de fusjonerende selskapene offentliggjøres p
måte som er bestemt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med
kel 3 i direktiv 68/151/EØF.

2. Det overtakende selskapet kan selv gjennomføre formalitetene i forbind
med offentliggjørelse angående det eller de overtatte selskaper.

Artikkel 19
1. En fusjon skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som inntrer samtidig:

a) både i forholdet mellom det overtatte og det overtakende selskap og 
hold til tredjemann overdras det overtatte selskaps aktiva og passiva
helhet til det overtakende selskap,

b) aksjeeierne i det overdragende selskapet blir aksjeeiere i det overta
selskapet,

c) det overdragende selskapet opphører.

2. Aksjer i det overtakende selskapet skal ikke byttes mot aksjer i det ove
gende selskapet, når aksjene i det overdragende selskapet eies enten:
a) av det overtakende selskapet selv eller av en person som opptrer 

navn, men for selskapets regning, eller
b) av det overdragende selskapet selv eller av en person som opptrer 

navn, men for selskapets regning.

3. Det foregående skal ikke berøre de medlemsstaters lovgivning som kreve
sielle formaliteter for at overdragelse av visse aktiva, rettigheter og forplikte
i det overdragende selskapet, skal få virkning overfor tredjemann. Det ove
ende selskapet kan selv gjennomføre disse formalitetene; medlemsstaten
givning kan likevel tillate at det overdragende selskapet fortsetter å gjen
føre formalitetene i et begrenset tidsrom som bortsett fra i spesielle tilfeller
kan settes til mer enn seks måneder fra den dag da fusjonen får virkning.

Artikkel 20
Medlemsstatenes lovgivning skal minst inneholde bestemmelser om det e

ningsansvar medlemmene i administrasjons- eller ledelsesorganene i det ov
selskapet har overfor selskapets aksjeeiere på grunn av forsømmelse fra diss
lemmers side i forbindelse med fusjonens forberedelse og gjennomføring.

Artikkel 21
Medlemsstatenes lovgivning skal minst inneholde bestemmelser om det e

ningsansvar de sakkyndige med ansvar for å utarbeide rapporten nevnt i artik
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nr. 1 har overfor aksjeeierne i det overdragende selskapet, på grunn av forsøm
fra disse sakkyndiges side under utførelsen av deres oppgaver.

Artikkel 22
1. Medlemsstatenes lovgivning kan gi regler for fusjoners ugyldighet bare på

gende vilkår:
a) ugyldigheten skal fastslås ved en rettsavgjørelse,
b) en fusjon som har fått virkning i henhold til artikkel 17, kan erklæres ug

dig bare dersom det ikke er foretatt forebyggende rettslig eller forvaltni
messig kontroll av fusjonens lovlighet, eller dersom den ikke er legalis
eller dersom det påvises at generalforsamlingens vedtak er ugyldig
kan erklæres ugyldig i henhold til nasjonal lovgivning,

c) det kan ikke reises søksmål om ugyldighet når det er gått mer enn
måneder fra den dag da fusjonen fikk virkning overfor den person 
påberoper seg ugyldighet, eller dersom mangelen ved fusjonen er 
opp,

d) når det er mulig å rette opp en mangel som kan medføre at fusjonen e
res ugyldig, skal retten gi de berørte selskaper en tidsfrist for å bringe
holdet i orden,

e) en rettsavgjørelse som kjenner en fusjon ugyldig, skal offentliggjøre
den måte som er bestemt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i sam
med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF;

f) når en medlemsstats lovgivning tillater at tredjemann påklager en slik r
avgjørelse, skal dette skje innen seks måneder etter at rettsavgjørel
offentliggjort som fastsatt i direktiv 68/151/EØF,

g) en rettsavgjørelse som kjenner en fusjon ugyldig, skal ikke i seg selv b
gyldigheten av de forpliktelser som er inngått av eller overfor det over
ende selskapet og som har oppstått før rettsavgjørelsen ble offentliggjo
etter tidspunktet nevnt i artikkel 17,

h) de selskaper som har deltatt i fusjonen, skal være solidarisk ansvarl
det overtakende selskapets forpliktelser som nevnt under bokstav g).

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan en medlemsstats lovgivning også inne
bestemmelser om at en fusjon kan erklæres ugyldig av en forvaltningsmy
het dersom et slikt vedtak kan prøves for domstolene. Bokstav b), d), e), 
og h) får tilsvarende anvendelse for forvaltningsmyndigheten. Det kan ikke
ses sak om ugyldighet når det er gått mer enn seks måneder fra tidsp
nevnt i artikkel 17.

3. Ovennevnte skal ikke berøre medlemsstatenes lovgivning om fusjoner
erklæres ugyldig som følge av annen kontroll enn forebyggende rettslig 
forvaltningsmessig kontroll av fusjonens lovlighet.

KAPITTEL III
Fusjon ved stiftelse av et nytt selskap
Artikkel 23

1. Med forbehold for artikkel 11 og 12 i direktiv 68/151/EØF, får artikkel 5, 6,
7 samt artikkel 9 til 22 anvendelse på fusjon ved stiftelse av et nytt selsk
denne forbindelse menes med «fusjonerende selskaper» og «overdragen
skap» de selskaper som skal opphøre, og med «overtakende selskap» d
selskapet.

2. Artikkel 5 nr. 2 bokstav a) får også anvendelse på det nye selskapet.
3. Fusjonsplanen for det nye selskapet og, dersom de foreligger som et sæ

dokument, det nye selskapets stiftelsesdokument eller utkast til stiftelses



NOU 1995:30
Vedlegg 1 Ny regnskapslov 441

alfor-

annet
t nye

v

under
skaper
lskap

eneral-
apittel
l 11

evnt i

 sel-
g,
ende
), b)

lse.

 inne-
tlige

 nevnt
lskapet
en for

 eier
gene-
t gene-
att at

nde
ler de

ertak-
kstav
ven-

r etter
ment, samt vedtekter eller utkast til vedtekter, skal godkjennes av gener
samlingen i hvert av de selskaper som skal opphøre.

4. Medlemsstatene kan unnlate å anvende reglene for kontroll av innskudd i 
enn penger, fastsatt i artikkel 10 i direktiv 77/91/EØF, på stftelsen av de
selskapet.

KAPITTEL IV
Et selskaps overtakelse av et annet, der førstnevnte eier 90 % eller mer a

aksjene
Artikkel 24
Medlemsstatene kan gi bestemmelser for de selskaper som hører inn 

deres lovgivning, om den fremgangsmåte som innebærer at ett eller flere sel
oppløses uten avvikling og overfører samtlige aktiva og passiva til et annet se
som eier alle selskapets aksjer og andre verdipapirer som gir stemmerett på g
forsamlingen. Denne fremgangsmåten skal være underlagt bestemmelsene i k
II, med unntak av artikkel 5 nr. 2 bokstav b), c) og d), artikkel 9 og 10, artikke
nr. 1 bokstav d) og e), artikkel 19 nr. 1 bokstav b) og artikkel 20 og 21.

Artikkel 25
Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 7 på fremgangsmåten n

artikkel 24, dersom minst følgende vilkår er oppfylt:
a) offentliggjørelsen fastsatt i artikkel 6 skal være gjennomført for hvert av de

skaper som omfattes av fusjonen minst en måned før fusjonen får virknin
b) minst en måned før fusjonen får virkning skal alle aksjeeiere i det overtak

selskapet ha rett til innsyn i dokumentene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav a
og c) ved selskapets forretningskontor. Artikkel 11 nr. 2 og 3 får anvende

c) Artikkel 8 bokstav c) får anvendelse.

Artikkel 26
Medlemsstatene kan anvende artikkel 24 og 25 på fremgangsmåter som

bærer at ett eller flere selskaper oppløses uten avvikling og overfører sam
aktiva og passiva til et annet selskap, dersom alle aksjer og andre verdipapirer
i artikkel 24 i det eller de overdragende selskapene eies av det overtakende se
og/eller av personer som har aksjene og verdipapirene notert på eget navn, m
selskapets regning.

Artikkel 27
Ved fusjon der ett eller flere selskaper overtas av et annet selskap som

minst 90 %, men ikke alle aksjer og andre verdipapirer som gir stemmerett på 
ralforsamlingen, i hvert av selskapene, kan medlemsstatene unnlate å kreve a
ralforsamlingen i det overtakende selskapet skal godkjenne fusjonen, foruts
minst følgende vilkår er oppfylt:
a) offentliggjørelsen fastsatt i artikkel 6 skal være gjennomført for det overtake

selskapet minst en måned før dagen da den generalforsamling i det el
overdragende selskaper avholdes, som skal ta stilling til fusjonsplanen,

b) minst en måned før dagen nevnt i bokstav a) skal alle aksjeeiere i det ov
ende selskapet ha rett til innsyn i dokumentene nevnt i artikkel 11 nr. 1 bo
a), b) og c) ved selskapets forretningskontor. Artikkel 11 nr. 2 og 3 får an
delse,

c) Artikkel 8 bokstav c) får anvendelse.

Artikkel 28
Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 9, 10 og 11 på fusjone

artikkel 27 dersom minst følgende vilkår er oppfylt:
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a) de aksjeeiere som er i mindretall i det overdragende selskapet, skal ha re
det overtakende selskapet erverve deres aksjer;

b) de skal i så fall ha rett til et vederlag som tilsvarer verdien av aksjene,
c) dersom det oppstår uenighet om vederlaget, skal dette kunne fastsettes

domstol.

Artikkel 29
Medlemsstatene kan anvende artikkel 27 og 28 på fremgangsmåter som

bærer at ett eller flere selskaper oppløses uten avvikling og overfører sam
aktiva og passiva til et annet selskap dersom minst 90 %, men ikke alle aks
andre verdipapir nevnt i artikkel 27 i det eller de overdragende selskaper, eies 
overtakende selskapet og/eller av personer som har disse aksjene og verdip
notert på eget navn, men for selskapets regning.

KAPITTEL V
Andre transaksjoner som sidestilles med fusjoner
Artikkel 30
Når en medlemsstats lovgivning tillater at kontantutbetalingen i forbind

med en av fremgangsmåtene nevnt i artikkel 2 overstiger 10 %, får kapittel II o
og artikkel 27, 28 og 29 anvendelse.

Artikkel 31
Når en medlemsstats lovgivning tillater en av fremgangsmåtene nevnt i ar

2, 24 eller 30 uten at alle de overdragende selskaper opphører, får kapittel II, u
artikkel 19 nr. 1 bokstav c), og kapittel III og IV anvendelse.

KAPITTEL VI
Sluttbestemmelser
Artikkel 32

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendig
å etterkomme dette direktiv innen tre år etter at det er meddelt dem. De
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Det kan imidlertid gis en frist på fem år fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 
kraft med hensyn til anvendelsen av disse bestemmelsene på «unreg
companies» i Det forente kongerike og i Irland.

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 13, 14 og 15 når det g
eiere av obligasjoner og andre verdipapirer som kan konverteres til aksjer
som emisjonsvilkårene på det tidspunkt da bestemmelsene i nr. 1 trer i kra
forhånd har fastlagt disse eiernes stilling i tilfelle fusjon.

4. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette direktiv på fusjoner og trans
ner sidestilt med fusjoner der det i forbindelse med forberedelse eller gjen
føring allerede er foretatt en handling eller gjennomført en formalitet som
påbudt etter nasjonal lovgivning, på det tidspunkt da bestemmelsene nevn
1 trer i kraft.

Artikkel 33
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Luxembourg, 9. oktober 1978.
For Rådet
H.-J. VOGEL
Formann
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v

EFT nr. L 291/79 s. 89
Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av

traktatene
VEDLEGG I
III. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
c) Selskapsrett
3.
Tredje rådsdirektiv 78/855/EØF av 9. oktober 1978 (EFT nr. L 295 a

20.10.1978, s. 36)
I artikkel 1 skal følgende tilføyes:
«-i Hellas: n ανωνυµn εταιρια ».
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v
1 av
EFT nr. L 302/85 s. 157
Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Por-

tugal og tilpasningen av traktatene
VEDLEGG I
...
II. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
d) Selskapsrett
3.
Tredje rådsdirektiv 78/855/EØF av 9. oktober 1978 (EFT nr. L 295 a

20.10.1978, s. 36), endret ved tiltredelsesakten av 1979 (EFT nr. L 29
19.11.1979, s. 17)

I artikkel 1 nr. 1 skal følgende tilføyes:
– i Spania:

la sociedad anónima,
– i Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada».
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EFT nr. L 222/78 s. 11
Nr. 4
FJERDE RÅDSDIREKTIV
av 25. juli 1978
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregn-

skapene for visse selskapsformer
(78/660/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 3 bokstav g),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet1),16

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité2),17 og 
ut fra følgende betraktninger:
Samordningen av nasjonale bestemmelser for åpne og private aksjesel

om oppstilling og innhold av årsregnskaper og årsberetninger, verdsettings
dene som der benyttes samt dokumentenes offentliggjøring, er spesielt viktig
beskytte deltakere og tredjemann.

Samtidig samordning på disse områder er nødvendig for disse selskapsfo
fordi selskapenes virksomhet ofte strekker seg utover grensene for deres nas
territorier og selskapene ikke gir tredjemann annen sikkerhet enn selskapsfor
Nødvendigheten av slik samordning og at den haster er dessuten erkjent og be
ved direktiv 68/151/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav f)3).18

Det er dessuten nødvendig å fastsette ensartede minstekrav i Fellesskap
hensyn til hvilke finansielle opplysninger som bør stilles til rådighet for offent
heten av konkurrerende selskaper.

Årsregnskapene må gi et pålitelig bilde av et selskaps aktiva og passiva, ø
miske stilling og resultat. For dette formål må det fastsettes en påbudt oppstil
plan for balanse og resultatregnskap og vedtas minstekrav til innholdet av not
årsregnskapet og årsberetningen. Det kan likevel gjøres unntak for visse sel
av mindre økonomisk eller samfunnsmessig betydning.

De forskjellige metoder for verdsetting av aktiva og passiva må samord
nødvendig omfang for å sikre at årsregnskapene gir sammenlignbare og ens
opplysninger.

Årsregnskapene for alle selskaper som omfattes av dette direktiv må offe
gjøres i samsvar med direktiv 68/151/EØF. Det kan også gjøres visse unnt
dette området for små og mellomstore selskaper.

Årsregnskapene må revideres av en autorisert person med minimumskva
sjoner som vil bli gjort til gjenstand for senere samordning. Bare små selskape
unntas fra revisjonsplikten.

Når et selskap tilhører en gruppe, er det ønskelig at grupperegnskapet, so
gi et pålitelig bilde av gruppens virksomhet som helhet, offentliggjøres. Innt
rådsdirektiv om konsoliderte regnskaper trer i kraft, er imidlertid unntak fra v
bestemmelser i dette direktiv nødvendig.

For å avhjelpe de vanskeligheter som oppstår på grunn av den nåværend
givningssituasjon i visse medlemsstater, må det gis en lengre frist for gjenno
ring av visse bestemmelser i dette direktiv enn den frist som vanligvis fastse
slike tilfeller -

16. EFT nr. C 129 av 11.12.1972, s. 38
17. EFT nr. C 39 av 7.6.1973, s. 31
18. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 8
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

1. Samordningstiltakene fastsatt ved dette direktiv får anvendelse på medlem
tenes lover og forskrifter som gjelder for følgende selskapsformer:
– i Forbundsrepublikken Tyskland: 
– die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Ges

schaft mit beschränkter Haftung,
– i Belgia:
– la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en comm

par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société d
sonnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met be
aansprakelijkheid,

– i Danmark:
– aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber,
– i Frankrike:
– la société anonyme, la société en commandite par actions, la soc

responsabilité limitée,
– i Irland:
– public companies limited by shares or by guarantee, private compa

limited by shares or by guarantee,
– i Italia:
– la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la socie

responsabilità limitata,
– i Luxembourg:
– la société anonyme, la société en commandite par actions, la soc

responsabilité limitée,
– i Nederland:
– de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met be

aansprakelijkheid,
– i Det forente kongerike:
– public companies limited by shares or by guarantee, private compa

limited by shares or by guarantee.

2. Inntil senere samordning kan medlemsstatene unnlate å anvende beste
sene i dette direktiv på banker og andre finansinstitusjoner eller på forsikr
selskaper.

DEL 1
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 2

1. Årsregnskapet skal omfatte balansen, resultatregnskapet og notene til år
skapet. Disse dokumenter skal utgjøre en samlet helhet.

2. De skal settes opp på en tydelig måte og i samsvar med bestemmelsene
direktiv.

3. Årsregnskapet skal gi et pålitelig bilde av selskapets aktiva og passiva, ø
miske stilling og resultat.

4. Når anvendelsen av dette direktivs bestemmelser ikke er tilstrekkelig for å
pålitelig bilde som fastsatt i nr. 3, skal det gis tilleggsopplysninger.

5. Når det i unntakstilfeller viser seg at anvendelsen av en bestemmelse i
direktiv er uforenlig med plikten fastsatt i nr. 3, skal bestemmelsen fravike
å gi et pålitelig bilde som fastsatt i nr. 3. Alle fravik skal angis i notene til å
regnskapet og behørig begrunnes, med opplysning om fravikets betydnin
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aktiva og passiva, den økonomiske stilling og resultatet. Medlemsstaten
nærmere bestemme unntakstilfellene og vedta tilsvarende særregler.

6. Medlemsstatene kan tillate eller kreve at det i årsregnskapet gis andre o
ninger i tillegg til dem som skal gis i samsvar med dette direktiv.

DEL 2
Alminnelige bestemmelser om balansen ogresultatregnskapet
Artikkel 3
Oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet, spesielt den form s

valgt for oppstillingen, kan ikke endres fra et regnskapsår til et annet. Fravi
dette prinsipp skal tillates i unntakstilfeller. Ethvert fravik skal angis i notene til 
regnskapet og behørig begrunnes.

Artikkel 4
1. Postene fastsatt i artikkel 9, 10 og 23 til 26 skal angis særskilt i balansen

resultatregnskapet i den rekkefølge de her er nevnt. En mer detaljert opp
av postene i underposter skal tillates, forutsatt at oppstillingsplanene fø
Nye poster kan tilføyes, forutsatt at innholdet i dem ikke dekkes av noen av
tene fastsatt i oppstillingsplanene. Slik oppdeling eller slike tilføyelser kan 
ves av medlemsstatene.

2. Oppstilling, benevnelse og begrepsbruk for poster i balansen og resulta
skapet som innledes med arabertall, skal tilpasses når et foretaks særlige
ter krever det. Slike tilpasninger kan medlemsstatene kreve av foretak
utgjør en del av en spesiell økonomisk sektor.

3. Poster i balansen og resultatregnskapet som innledes med arabertall, ka
sammen
a) når deres beløp er av uvesentlig betydning i forhold til formålet i artikk

nr. 3, eller
b) når slik sammenslåing gir bedre oversikt, forutsatt at postene som

sammen behandles særskilt i notene til årsregnskapet. Slik sammen
kan kreves av medlemsstatene.

4. For hver post i balansen og resultatregnskapet skal tallet for tilsvarende 
foregående regnskapsår angis. Medlemsstatene kan fastsette at tall for f
ende regnskapsår justeres når tallene ikke er sammenlignbare. I alle tilfelle
det angis i notene til årsregnskapet og behørig kommenteres at tall ikke er
menlignbare og at justeringer er foretatt.

5. Bortsett fra tilfeller der det foreligger en tilsvarende post for foregående r
skapsår som fastsatt i nr. 4, skal en post i balansen og resultatregnskapet
ikke foreligger tall, ikke føres opp.

Artikkel 5
1. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og 2 kan medlemsstatene fastsette spesiell

stillingsplaner for årsregnskapet for investeringsselskaper og holdingsels
med finansiering som formål, forutsatt at oppstillingsplanene gir et bilde av
skapene tilsvarende det som er fastsatt i artikkel 2 nr. 3.

2. I dette direktiv menes med «investeringsselskap», bare
a) selskaper som har som eneste formål å investere sine midler i forskj

omsettelige verdipapirer, fast eiendom og andre verdier med det enest
å foreta risikospredning og gi sine aksjeeiere fordelen av resultatene a
valtningen av deres midler,

b) selskaper som er tilknyttet investeringsselskaper med fast kapital, de
de tilknyttede selskapers eneste formål er å erverve fullt innbetalte a
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3. I dette direktiv menes med «holdingselskap med finansiering som formål»,
selskaper som har som eneste formål å erverve eierandeler i andre foreta
forvalte andelene slik at de gir avkastning, uten at selskapene direkte elle
rekte tar del i forvaltningen av foretakene, med forbehold for deres rettigh
som aksjeeiere. Begrensningene pålagt selskapenes virksomhet skal væ
at en forvaltningsmyndighet eller rettslig myndighet kan føre tilsyn med a
overholdes.

Artikkel 6
Medlemsstatene kan tillate eller kreve at oppstillingsplanene for balanse

resultatregnskapet tilpasses slik at de omfatter anvendelse av overskudd
behandling av underskudd.

Artikkel 7
Enhver motregning mellom poster oppført under aktiva eller passiva eller 

lom poster for inntekter og kostnader er forbudt.
DEL 3
Oppstilling av balansen
Artikkel 8
Ved oppstilling av balansen skal medlemsstatene gi pålegg om at en eller 

oppstillingsplaner fastsatt i artikkel 9 og 10 benyttes. Dersom en medlemssta
setter bruk av begge, kan den tillate at selskapene velger mellom dem.

Artikkel 9Aktiva
A. Tegnet, ikke innbetalt kapital som er innkalt (med mindre nasjonal lovgiv

ning fastsetter at innkalt kapital oppføres under «passiva». I så fall skal den 
av kapitalen som er innkalt, men ennå ikke innbetalt, fremgå som et aktivum 
under A eller under D II post 5.

B. Stiftelseskostnader som definert i nasjonal lovgivning og i den utstreknin
nasjonal lovgivning tillater at de oppføres som et aktivum. Nasjonal lovgivning
også fastsette at stiftelseskostnader oppføres som første post under «Imma
aktiva».

C. Anleggsmidler
I. Immaterielle aktiva

1. Forsknings- og utviklingskostnader, i den utstrekning nasjonal lovgivn
tillater at de oppføres som aktiva.

2. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker samt lignende rettighet
verdier, dersom de er
a) ervervet mot vederlag og ikke behøver oppføres under C I post 3,
b) er skapt eller innehas av foretaket selv, i den utstrekning nasjona

givning tillater at de oppføres som aktiva.

3. Goodwill, i den utstrekning den er ervervet mot vederlag.
4. A konto betalinger.

II. Materielle aktiva
1. Bygninger og annen fast eiendom.
2. Produksjonsanlegg og maskiner.
3. Andre anlegg, innretninger og utstyr.

19. EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 1
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4. A konto betalinger og materielle aktiva under utføring.

III. Finansielle aktiva
1. Aksjer i tilknyttede foretak.
2. Lån til tilknyttede foretak.
3. Kapitalinteresser.
4. Lån til foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteresser.
5. Investeringer som har karakter av anleggsmidler.
6. Andre lån.
7. Egne aksjer eller egne andeler (med angivelse av deres pålydende 

eller bokført pariverdi når de er uten pålydende verdi) i den utstrek
nasjonal lovgivning tillater at de oppføres i balansen.

D. Omløpsmidler
I. Varelager og andre beholdninger

1. Råvarer og forbruksvarer.
2. Arbeid under utføring.
3. Ferdig tilvirkede varer og varer beregnet for videresalg.
4. A konto betalinger.

II. Fordringer(Beløp som forfaller etter mer enn ett år skal angis særskilt for h
post.)
1. Kundefordringer.
2. Fordringer i tilknyttede foretak.
3. Fordringer i foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteress
4. Andre fordringer.
5. Tegnet kapital, innkalt men ikke innbetalt (med mindre nasjonal lovgivn

fastsetter at innkalt kapital oppføres som et aktivum under A).
6. Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt (med mindre nasjonal lovgivn

fastsetter at slike poster oppføres som et aktivum under E).

III. Finansinvesteringer
1. Aksjer i tilknyttede foretak.
2. Egne aksjer eller egne andeler (med angivelse av deres pålydende 

eller bokført pariverdi når de er uten pålydende verdi) i den utstrek
nasjonal lovgivning tillater at de oppføres i balansen.

3. Andre finansinvesteringer.

IV. Bankinnskudd, innestående på postgiro, sjekker og kontanter

E. Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt
(med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at slike poster oppføres som et

vum under D II post 6).
F. Årsunderskudd
(med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at det skal oppføres under 

under «passiva»).
Passiva
A. Egenkapital og andre fond 

I. Tegnet kapital
II. (med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at innkalt kapital oppføres u

denne post. I så fall skal beløpene til tegnet kapital og innbetalt kapital opp
særskilt).

III. Overkurs ved emisjon
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IV. Fond for verdsettingsdifferanser
V. Fond

1. Reservefond, i den utstrekning nasjonal lovgivning krever slik reserve
2. Fond for egne aksjer eller egne andeler, i den utstrekning nasjonal lo

ning krever slikt fond, med forbehold for direktiv 77/91/EØF artikkel 22 
1 bokstav b).

3. Vedtektsbestemte fond.
4. Andre fond.

V. Overføringer fra tidligere år 
VI. Årsoverskudd eller årsunderskudd
VII. (med mindre nasjonal lovgivning krever at denne post oppføres under F u

«aktiva» eller under E under «passiva»).

B. Avsetninger til forpliktelser og kostnader
1. Avsetninger til pensjoner og lignende forpliktelser.
2. Avsetninger til påløpt, ikke utlignet skatt.
3. Andre avsetninger.

C. Gjeld
(Beløp som forfaller før ett år og beløp som forfaller etter mer enn ett år

oppføres særskilt for hver post og samlet for disse poster.)
1. Obligasjonslån, hvorav konvertible lån oppføres særskilt.
2. Gjeld til kredittinstitusjoner.
3. Mottatte a konto betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke er oppført

skilt som fradrag i varelager og andre beholdninger.
4. Leverandørgjeld og varekreditorer.
5. Vekselgjeld.
6. Gjeld til tilknyttede foretak.
7. Gjeld til foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteresser.
8. Annen gjeld, herunder utlignet skatt og skyldige offentlige avgifter.
9. Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (med mindre nasjonal lo

ning fastsetter at slike poster oppføres under D under «passiva»).

D. Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter
(med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at slike poster oppføres under C

9 under «passiva»).
E. Årsoverskudd
(med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at det skal oppføres under 

under «passiva»).
Artikkel 10
A. Tegnet, ikke innbetalt kapital
som er innkalt (med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at innkalt kap

oppføres under L. I så fall skal den del av kapitalen som er innkalt, men ennå
innbetalt, oppføres enten under A eller under D II post 5).

B. Stiftelseskostnader
som definert i nasjonal lovgivning og i den utstrekning nasjonal lovgivning

later at de oppføres som et aktivum. Nasjonal lovgivning kan også fastsette a
telseskostnader oppføres som første post under «immaterielle aktiva».

C. Anleggsmidler
I. Immaterielle aktiva

1. Forsknings- og utviklingskostnader, i den utstrekning nasjonal lovgivn
tillater at de oppføres som aktiva.
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2. Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker samt lignende rettighet
verdier, dersom de er
a) ervervet mot vederlag og ikke behøver oppføres under C I post 3,
b) er skapt eller innehas av foretaket selv, i den utstrekning nasjona

givning tillater at de oppføres som aktiva.

3. Goodwill, i den utstrekning den er ervervet mot vederlag.
4. A konto betalinger.

II. Materielle aktiva
1. Bygninger og annen fast eiendom.
2. Produksjonsanlegg og maskiner.
3. Andre anlegg, innretninger og utstyr.
4. A konto betalinger og materielle aktiva under utføring.

III. Finansielle aktiva
1. Aksjer i tilknyttede foretak.
2. Lån til tilknyttede foretak.
3. Kapitalinteresser.
4. Lån til foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteresser.
5. Investeringer som har karakter av anleggsmidler.
6. Andre lån.
7. Egne aksjer eller egne andeler (med angivelse av deres pålydende 

eller bokført pariverdi når de er uten pålydende verdi) i den utstrek
nasjonal lovgivning tillater at de oppføres i balansen.

D. Omløpsmidler
I. Varelager og andre beholdninger

1. Råvarer og forbruksvarer.
2. Arbeid under utføring.
3. Ferdig tilvirkede varer og varer beregnet for videresalg.
4. A konto betalinger.

II. Fordringer
(Beløp som forfaller etter mer enn ett år skal angis særskilt for hver post.)
1. Kundefordringer.
2. Fordringer i tilknyttede foretak.
3. Fordringer i foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteress
4. Andre fordringer.
5. Tegnet kapital, innkalt men ikke innbetalt (med mindre nasjonal lovgivn

fastsetter at innkalt kapital oppføres under A).
6. Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt (med mindre nasjonal lovgivn

fastsetter at slike poster oppføres under E).

III. Finansinvesteringer
1. Aksjer i tilknyttede foretak.
2. Egne aksjer eller egne andeler (med angivelse av deres pålydende 

eller bokført pariverdi når de er uten pålydende verdi) i den utstrek
nasjonal lovgivning tillater at de oppføres i balansen.

3. Andre finansinvesteringer.

IV. Bankinnskudd, innestående på postgiro, sjekker og kontanter
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E. Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt(med mindre nasjonal lovgivning fast
setter at slike poster oppføres under D II post 6).

F. Gjeld: Beløp som forfaller til betaling innen ett år
1. Obligasjonslån, hvorav konvertible lån oppføres særskilt.
2. Gjeld til kredittinstitusjoner.
3. Mottatte a konto betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke er oppført

skilt som fradrag i varelager og andre beholdninger.
4. Leverandørgjeld og varekreditorer.
5. Vekselgjeld.
6. Gjeld til tilknyttede foretak.
7. Gjeld til foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteresser.
8. Annen gjeld, herunder utlignet skatt og skyldige offentlige avgifter.
9. Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (med mindre nasjonal lo

ning fastsetter at slike poster oppføres under K).

G. Omløpsmidler (medregnet påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekte
de oppføres under E) etter fradrag av gjeld som forfaller til betaling innen ett år
(medregnet påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter når de oppføres
K)

H. Aktivapostenes samlede beløp etter fradrag av gjeld som forfaller til
betaling innen ett år

I. Gjeld: Beløp som forfaller til betaling etter mer enn ett år
1. Obligasjonslån, hvorav konvertible lån oppføres særskilt.
2. Gjeld til kredittinstitusjoner.
3. Mottatte a konto betalinger på ordrer, i den utstrekning de ikke er oppført

skilt som fradrag i varelager og andre beholdninger.
4. Leverandørgjeld og varekreditorer.
5. Vekselgjeld.
6. Gjeld til tilknyttede foretak.
7. Gjeld til foretak som selskapet er tilknyttet gjennom kapitalinteresser.
8. Annen gjeld, herunder utlignet skatt og skyldige offentlige avgifter.
9. Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter (med mindre nasjonal lo

ning fastsetter at slike poster oppføres under K).

J. Avsetninger til forpliktelser og kostnader
1. Avsetninger til pensjoner og lignende forpliktelser.
2. Avsetninger til påløpt, ikke utlignet skatt.
3. Andre avsetninger.

K. Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter
(med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at slike poster oppføres under F

9 eller I post 9 eller begge steder).
L. Egenkapital og andre fond 

i. Tegnet kapital
ii. (med mindre nasjonal lovgivning fastsetter at innkalt kapital oppføres u

denne post. I så fall skal beløpene til tegnet kapital og innbetalt kapital opp
særskilt.)

iii. Overkurs ved emisjon
iv. Fond for verdsettingsdifferanser
v. Fond

1. Reservefond, i den utstrekning nasjonal lovgivning krever slikt fond.
2. Fond for egne aksjer eller egne andeler, i den utstrekning nasjonal lo
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3. Vedtektsbestemte fond.
4. Andre fond.

vi. Overføringer fra tidligere år 
vii. Årsoverskudd eller årsunderskudd 

Artikkel 11
Medlemsstatene kan tillate at selskaper som på balansedagen ikke overs

grensene for to av de tre følgende kriterier:
– balansesum: 1 000 000 ECU,
– nettoomsetning: 2 000 000 ECU,
– gjennomsnittlig antall arbeidstakere i regnskapsåret: 50

setter opp sammendrag av balansen der bare de poster som innledes med bo
og romertall i artikkel 9 og 10 oppføres, med særskilt angivelse av opplysnin
som kreves i parentes i D II under «aktiva» og C under «passiva» i artikkel 9 o
II i artikkel 10, men samlet for hver av de berørte poster.

Artikkel 12
1. Når et selskap på balansedagen overskrider eller ikke lenger overskrider

sene for to av de tre kriterier angitt i artikkel 11, skal dette forhold få virkn
for anvendelsen av unntak fastsatt i nevnte artikkel bare når forholdet gj
seg i to regnskapsår som følger på hverandre.

2. Beløpene i ECU angitt i artikkel 11 kan økes med høyst 10 % ved omreg
til nasjonal valuta.

3. Balansesummen angitt i artikkel 11 skal omfatte aktiva i A til E under «akt
i oppstillingsplanen fastsatt i artikkel 9 eller aktiva i A til E i oppstillingsplan
fastsatt i artikkel 10.

Artikkel 13
1. Når et aktivum eller passivum berører flere poster i oppstillingsplanen, ska

opplyses om forholdet til andre poster under posten der den oppføres e
notene til årsregnskapet, dersom opplysningene er av vesentlig betydnin
forståelsen av årsregnskapet.

2. Egne aksjer og egne andeler samt aksjer og andeler i tilknyttede foreta
bare oppføres under poster bestemt for dette formål.

Artikkel 14Alle garantiforpliktelser som ikke pliktes oppført som passiva, må an
res tydelig som note til slutt i balansen eller angis i notene til årsregnskapet 
slik måte at det skjelnes mellom de forskjellige garantiformer i henhold til nasj
lovgivning; det skal gis særskilt opplysning om garantier sikret ved pant. For
telser av denne art overfor tilknyttede foretak skal oppføres særskilt.

DEL 4
Særlige bestemmelser for visse poster i balansen 
Artikkel 15

1. Hvorvidt spesielle aktiva skal oppføres som anleggsmidler eller omløpsm
skal avgjøres ut fra formålet de er bestemt for.

2. Anleggsmidlene skal omfatte de aktiva som er bestemt for varig bruk i fo
kets virksomhet.

3.
a) Bevegelser på de forskjellige poster for anleggsmidler skal angis i bala

eller i notene til årsregnskapet. For dette formål skal det for hver pos
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anleggsmidler, med utgangspunkt i anskaffelseskostnad eller tilvirkni
kostnad, oppføres særskilt på den ene side tilgang anleggsmidler, a
anleggsmidler og reklassifiseringer i løpet av regnskapsåret og på
annen side akkumulerte verdijusteringer på balansedagen og korreks
av verdijusteringer for tidligere regnskapsår som er foretatt i løpet av r
skapsåret. Verdijusteringer skal enten oppføres i balansen som klart a
fradrag i de berørte poster eller fremgå av notene til årsregnskapet.

b) Dersom et anleggsmiddels anskaffelseskostnad eller tilvirkningskos
ikke kan fastlegges uten urimelig utgift eller forsinkelse når årsregnsk
settes opp første gang i samsvar med dette direktiv, kan restverdie
begynnelsen av regnskapsåret legges til grunn som anskaffelsesko
eller tilvirkningskostnad. Anvendelsen av denne bestemmelse skal an
notene til årsregnskapet.

c) Når artikkel 33 får anvendelse skal bevegelsene på de forskjellige post
anleggsmidler angitt i a) angis med utgangspunkt i anskaffelseskos
eller revurdert tilvirkningskostnad.

4. Bestemmelsene i nr. 3 a) og b) får anvendelse for oppstillingen av «stifte
kostnader». 

Artikkel 16
Rettigheter til fast eiendom og andre lignende rettigheter definert i nasjona

givning skal oppføres under posten «bygninger og annen fast eiendom».
Artikkel 17
I dette direktiv menes med «kapitalinteresse», rettigheter til kapital i andre 

tak i form av verdipapirer eller ikke, som ved å skape varig tilknytning til disse f
tak skal bidra til selskapets virksomhet. Eierandel som utgjør en del av et ann
skaps kapital skal anses som kapitalinteresse når den overstiger en prose
fastsatt av medlemsstatene som ikke kan være høyere enn 20 %.

Artikkel 18
Påløpte kostnader i løpet av regnskapsåret, men som gjelder et senere reg

sår, samt inntekt som selv om den gjelder det aktuelle regnskapsår ikke kan 
innbetalt før etter regnskapsårets utløp, skal oppføres under «forskuddsbeta
og påløpt inntekt». Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at slike inntekter
føres opp under «fordringer». Dersom inntektene er forholdsvis betydelige sk
angis i notene til årsregnskapet.

Artikkel 19
Verdijusteringer skal omfatte alle justeringer der hensikten er å ta hensyn

enkelte aktivas verdiforringelse fastsatt på balansedagen, enten verdiforringe
endelig eller ikke.

Artikkel 20
1. Avsetninger til forpliktelser og kostnader skal dekke tap eller gjeld som er 

definert etter sin art og som på balansedagen anses for sannsynlig eller 
men usikker med hensyn til beløpets størrelse eller hvilket tidspunkt tapet
gjelden vil oppstå.

2. Medlemsstatene kan også tillate at det foretas avsetninger som har som 
å dekke kostnader oppstått i det aktuelle regnskapsår eller i tidligere regn
sår, der kostnadenes art er klart definert og på balansedagen anses for sa
lige eller sikre, men usikre med hensyn til beløpets størrelse eller hvilket 
punkt de vil påløpe.

3. Avsetninger til forpliktelser og kostnader kan ikke anvendes til å justere ak
enes verdi. 
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Artikkel 21
Påløpte inntekter før balansedagen, men som gjelder et senere regnsk

samt eventuelle kostnader som selv om de gjelder det aktuelle regnskapsår f
bli betalt i løpet av et senere regnskapsår, skal oppføres under «påløpte kos
og forskuddsbetalte inntekter». Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at
kostnader skal føres opp under «gjeld». Dersom slike kostnader er forholdsvis
delige, skal det angis i notene til årsregnskapet.

DEL 5
Oppstilling av resultatregnskapet
Artikkel 22
Ved oppstilling av resultatregnskapet skal medlemsstatene fastsette en

flere av oppstillingsplanene angitt i artikkel 23 til 26. Dersom en medlemsstat
setter flere oppstillingsplaner, kan den tillate at selskapene velger mellom dem

Artikkel 23
1. Nettoomsetning.
2. Endringer i beholdninger av ferdig tilvirkede varer og arbeid under utførin
3. Arbeid utført av foretaket for egne formål som er aktivert.
4. Andre driftsinntekter.
5.

a) Råvarer og forbruksvarer.
b) Andre eksterne kostnader.

6. Personalkostnader:
a) lønninger,
b) kostnader til trygd, herunder trygdeavgifter, med særskilt angivelse av

som gjelder pensjoner.

7.
a) Verdijusteringer av stiftelseskostnader og av materielle og immater

anleggsmidler.
b) Verdijusteringer av omløpsmidler, i den utstrekning de overstiger det 

lige beløp for verdijusteringer i det berørte foretak.

8. Andre driftskostnader.
9. Inntekter fra kapitalinteresser, med særskilt angivelse av dem som komm

tilknyttede foretak.
10. Inntekter fra andre finansinvesteringer og lån som tilhører anleggsmidlene

særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak.
11. Andre renteinntekter og lignende inntekter, med særskilt angivelse av dem

kommer fra tilknyttede foretak.
12. Verdijusteringer av finansielle aktiva og finansinvesteringer som tilhø

omløpsmidlene.
13. Rentekostnader og lignende kostnader, med særskilt angivelse av dem

gjelder tilknyttede foretak.
14. Skatt på resultat av ordinær drift.
15. Resultat av ordinær drift etter skatt.
16. Ekstraordinære inntekter.
17. Ekstraordinære kostnader.
18. Ekstraordinært resultat.
19. Skatt på ekstraordinært resultat.
20. Andre skatter og avgifter til det offentlige som ikke fremkommer under ov

stående poster.
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21. Resultat for regnskapsåret.

Artikkel 24
A. Kostnader

1. Avgang i beholdning av ferdig tilvirkede varer og arbeid under utføring:
2.

a) råvarer og forbruksvarer,
b) andre eksterne kostnader.

3. Personalkostnader:
a) lønninger,
b) kostnader til trygd, herunder trygdeavgifter, med særskilt angivelse av

som gjelder pensjoner.

4.
a) Verdijusteringer av stiftelseskostnader og av materielle og immater

aktiva som tilhører anleggsmidlene.
b) Verdijusteringer av omløpsmidler, i den utstrekning de overstiger det 

lige beløp for verdijusteringer i det berørte foretak.

5. Andre driftskostnader.
6. Verdijusteringer for finansielle aktiva og finansinvesteringer som tilhø

omløpsmidlene.
7. Rentekostnader og lignende kostnader, med særskilt angivelse av dem

gjelder tilknyttede foretak.
8. Skatt på resultat av ordinær drift.
9. Resultat av ordinær drift etter skatt.
10. Ekstraordinære kostnader.
11. Skatt på ekstraordinært resultat.
12. Andre skatter og avgifter til det offentlige som ikke fremkommer under ov

stående poster.
13. Resultat for regnskapsåret.

B.Inntekter
1. Nettoomsetning.
2. Tilgang i beholdninger av ferdig tilvirkede varer og arbeid under utføring.
3. Arbeid utført av foretaket for egne formål og aktivert.
4. Andre driftsinntekter.
5. Inntekter fra kapitalinteresser, med særskilt angivelse av dem som komm

tilknyttede foretak.
6. Inntekter fra andre finansinvesteringer og lån som tilhører anleggsmidlene

særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak.
7. Andre renteinntekter og lignende inntekter, med særskilt angivelse av dem

kommer fra tilknyttede foretak.
8. Resultat av ordinær drift etter skatt.
9. Ekstraordinære inntekter.
10. Resultat for regnskapsåret.

Artikkel 25
1. Nettoomsetning.
2. Salgskostnader (inkludert verdijusteringer).
3. Bruttoresultat.
4. Distribusjonskostnader (inkludert verdijusteringer).
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5. Administrasjonskostnader (inkludert verdijusteringer).
6. Andre driftsinntekter.
7. Inntekter fra kapitalinteresser, med særskilt angivelse av dem som komm

tilknyttede foretak.
8. Inntekter fra andre finansinvesteringer og lån som tilhører anleggsmidlene

særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak.
9. Andre renteinntekter og lignende inntekter, med særskilt angivelse av dem

kommer fra tilknyttede foretak.
10. Verdijusteringer av finansielle aktiva og finansinvesteringer som tilhø

omløpsmidlene.
11. Rentekostnader og lignende kostnader, med særskilt angivelse av dem

gjelder tilknyttede foretak.
12. Skatt på resultat av ordinær drift.
13. Resultat av ordinær drift etter skatt.
14. Ekstraordinære inntekter.
15. Ekstraordinære kostnader.
16. Ekstraordinært resultat.
17. Skatt på ekstraordinært resultat.
18. Andre skatter og avgifter til det offentlige som ikke fremkommer under ov

stående poster.
19. Resultat for regnskapsåret.

Artikkel 26
A. Kostnader

1. Salgskostnader (inkludert verdijusteringer).
2. Distribusjonskostnader (inkludert verdijusteringer).
3. Administrasjonskostnader (inkludert verdijusteringer).
4. Verdijusteringer av finansielle aktiva og av finansinvesteringer som tilhø

omløpsmidlene.
5. Rentekostnader og lignende kostnader, med særskilt angivelse av dem

gjelder tilknyttede foretak.
6. Skatt på resultat av ordinær drift.
7. Resultat av ordinær drift etter skatt.
8. Ekstraordinære kostnader.
9. Skatt på ekstraordinært resultat.
10. Andre skatter og avgifter til det offentlige som ikke fremkommer under ov

stående poster.
11. Resultat for regnskapsåret.

B. Inntekter
1. Nettoomsetning.
2. Andre driftsinntekter.
3. Inntekter fra kapitalinteresser, med særskilt angivelse av dem som komm

tilknyttede foretak.
4. Inntekter fra andre finansinvesteringer og lån som tilhører anleggsmidlene

særskilt angivelse av dem som kommer fra tilknyttede foretak.
5. Andre renteinntekter og lignende inntekter, med særskilt angivelse av dem

kommer fra tilknyttede foretak.
6. Resultat av ordinær drift etter skatt.
7. Ekstraordinære inntekter.
8. Resultat for regnskapsåret.
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Artikkel 27
Medlemsstatene kan tillate at selskaper som på balansedagen ikke overs

grensene for to av de tre følgende kriterier:
– balansesum: 4 millioner ECU,
– nettoomsetning: 8 millioner ECU,
– gjennomsnittlig antall arbeidstakere i løpet av regnskapsåret: 250

vedtar oppstillingsplaner som er forskjellig fra de som er fastsatt i artikkel 23 ti
innenfor følgende grenser:
a) i artikkel 23: post 1 til og med post 5 kan slås sammen til én post benevnt «

toresultat»,
b) i artikkel 24: A post 1, A post 2 og B post 1 til og med 4 kan slås sammen 

post benevnt «bruttoresultat»,
c) i artikkel 25: post 1, 2, 3 og 6 kan slås sammen til én post benevnt «brutto

tat»,
d) i artikkel 26: A post 1, B post 1 og B post 2 kan slås sammen til én post be

«bruttoresultat».
Artikkel 12 får anvendelse.

DEL 6
Særlige bestemmelser for visse posteri resultatregnskapet
Artikkel 28
Nettoomsetningen skal omfatte beløp som skriver seg fra varesalg og tje

ytelser innenfor rammen av selskapets ordinære virksomhet etter fradrag for 
ter ved salg og merverdiavgift og andre skatter og avgifter direkte knyttet til om
ningen.

Artikkel 29
1. Inntekter og kostnader som ikke skriver seg fra selskapets ordinære virkso

skal oppføres under «ekstraordinære inntekter» eller «ekstraordinære k
der».

2. Med mindre inntektene og kostnadene nevnt i nr. 1 er uten betydning for
settelsen av resultatene, skal det redegjøres for deres beløp og art i notene
regnskapet. Det samme skal gjelde for inntekter og kostnader som gjeld
annet regnskapsår.

Artikkel 30
Medlemsstatene kan tillate at skatt på resultat av ordinær drift og ska

ekstraordinært resultat oppføres samlet som én post i resultatregnskapet før 
skatter og avgifter til det offentlige som ikke fremkommer under ovenstående
ter». I så fall skal «resultat av ordinær drift etter skatt» utelates i oppstillingspla
fastsatt i artikkel 23 til 26.

Når dette unntaket får anvendelse skal selskapene opplyse i notene til år
skapet i hvilket omfang skattene på resultatet innvirker på det resultat som 
kommer ved ordinær drift og på det ekstraordinære resultat.

DEL 7
Verdsettingsregler
Artikkel 31

1. Medlemsstatene skal sørge for at verdsettingen av postene oppført i årsre
pet gjøres i samsvar med følgende alminnelige prinsipper:
a) selskapet antas å fortsette sin virksomhet,
b) verdsettingsmetodene kan ikke endres fra et regnskapsår til et annet,
c) verdsetting skal foretas i henhold til forsiktighetsprinsippet, og spesiel
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i. kan bare overskudd fastsatt på balansedagen tas med,
ii. skal det tas hensyn til alle forventede forpliktelser og mulige tap o

stått i løpet av regnskapsåret eller i et tidligere regnskapsår, selv
forpliktelsene eller tapene først blir kjent i tidsrommet mellom bala
sedagen og det tidspunkt da balansen settes opp,

iii. skal det tas hensyn til alle avskrivninger, enten resultatet for regnsk
året blir underskudd eller overskudd,

d) det skal tas hensyn til inntekter og kostnader for regnskapsåret uanse
betalings- eller utbetalingstidspunkt for inntektene eller kostnadene,

e) de enkelte komponenter av postene for aktiva og passiva skal verd
særskilt,

f) åpningsbalansen for hvert regnskapsår skal tilsvare balansen for det fo
ende regnskapsår.

2. Fravik fra disse alminnelige prinsipper skal være tillatt i unntakstilfeller. Fra
kene skal angis i notene til årsregnskapet og behørig begrunnes, med ang
av deres innvirkning på aktiva og passiva, den økonomiske stilling og resul

Artikkel 32
Postene oppført i årsregnskapet skal verdsettes i samsvar med artikkel 34

som er basert på prinsippet om anskaffelseskostnad eller tilvirkningskostnad.
Artikkel 33

1. Medlemsstatene kan erklære overfor Kommisjonen at de forbeholder seg
digheten til ved unntak fra artikkel 32 og inntil senere samordning å tillate 
pålegge alle selskaper eller visse selskapsformer:
a) verdsetting etter gjenanskaffelsesmetoden for materielle aktiva 

begrenset brukstid som tilhører anleggsmidlene og for varelager og a
beholdninger,

b) verdsetting etter andre metoder enn metoden fastsatt under bokstav a
det tas hensyn til inflasjonen for poster oppført i årsregnskapet, inklu
egenkapital og andre fond,

c) omvurdering av materielle og finansielle aktiva som tilhører anleggsm
lene.

Når nasjonal lovgivning fastsetter verdsettingsmetoder som angitt under
stav a), b) og c) skal den definere metodenes innhold og begrensning
reglene som gjelder for deres anvendelse.
Anvendelsen av slike metoder, de berørte poster i balansen og resultatre
pet og metoden som de oppførte verdier er beregnet etter skal angis i not
årsregnskapet.

2.
a) Når bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse, skal differansen mellom

anvendte verdsettingsmetode og verdsetting i samsvar med den almin
regel fastsatt i artikkel 32 inngå under posten «fond for verdsettingsd
ranser» under «passiva». Den skattemessige behandling av denne 
skal forklares enten i balansen eller i notene til årsregnskapet.
Når fondsbeløpet er blitt endret i løpet av regnskapsåret, skal selska
ved anvendelse av bestemmelsen i nr. 1 siste ledd gi en oversikt i note
årsregnskapet som blant annet viser:
– beløpet til fondet for verdsettingsdifferanser ved begynnelsen av r

skapsåret,
– verdsettingsdifferanser overført til fondet for verdsettingsdifferans
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– beløp som er aktivert eller på annen måte overført fra fondet for ve

ettingsdifferanser i løpet av regnskapsåret, med opplysning om
overføringen gjelder,

– beløpet til fondet for verdsettingsdifferanser ved slutten av regnsk
året.

b) Fondet for verdsettingsdifferanser kan aktiveres helt eller delvis på eth
tidspunkt.

c) Fondet for verdsettingsdifferanser skal reduseres i den utstrekning 
pene overført til fondet ikke lenger er nødvendig for å kunne benytte ve
ettingsmetoden som er valgt og for å oppfylle dens formål.
Medlemsstatene kan fastsette regler for hvordan fondet for verdsetting
feranser kan anvendes, forutsatt at overføringer til resultatregnskap
fondet for verdsettingsdifferanser kan foretas bare i den utstrekning b
pene som er overført har blitt postert som kostnader i resultatregns
eller gjenspeiler realisert vinning. Beløpene skal angis særskilt i resu
regnskapet. Ingen del av fondet for verdsettingsdifferanser kan dele
verken direkte eller indirekte, med mindre den tilsvarer en merverdi 
faktisk er realisert.

d) Bortsett fra i tilfellene fastsatt i bokstav b) og c) kan fondet for verdsettin
differanser ikke reduseres.

3. Verdijusteringene skal beregnes hvert år på grunnlag av verdien som er be
for det aktuelle regnskapsår, bortsett fra at medlemsstatene ved unntak fra
kel 4 og 22 kan tillate eller kreve at bare det verdijusteringsbeløp som frem
mer ved anvendelse av den alminnelige regel fastsatt i artikkel 32, opp
under de aktuelle poster i oppstillingsplanene fastsatt i artikkel 23 til 26, o
differansen som fremkommer ved anvendelse av metoden for verdijust
fastsatt i denne artikkel, vises særskilt i oppstillingene. Artikkel 34 til 42 får
svarende anvendelse.

4. Når bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse, skal det i balansen eller i not
årsregnskapet opplyses særskilt for hver post i balansen fastsatt i oppsti
planene i artikkel 9 og 10, unntatt for varelager og andre beholdninger
enten:
a) verdsetting foretatt i samsvar med den alminnelige regel fastsatt i art

32 og akkumulerte verdijusteringer på balansedagen, eller
b) differansen på balansedagen mellom verdsettingen foretatt i samsva

denne artikkel og verdien som fremkommer ved anvendelse av artikk
og eventuelt det akkumulerte beløp for andre verdijusteringer.

5. Med forbehold for artikkel 52 skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen
innen sju år etter at det er gitt underretning om dette direktiv, gjennomgå o
nødvendig endre denne artikkel i lys av den økonomiske og valutariske u
ling i Fellesskapet.

Artikkel 34
1.

a) Når nasjonal lovgivning tillater at stiftelseskostnader tas med un
«aktiva», skal de avskrives i løpet av en periode på høyst fem år.

b) I den utstrekning stiftelseskostnadene ikke er avskrevet fullt ut, ska
ikke finne sted noen utdeling av utbytte med mindre fondene som kan 
ut samt overføringer fra tidligere år minst tilsvarer ikke avskrevne kos
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2. Beløpene oppført under «stiftelseskostnader» skal forklares i notene til års
skapet.

Artikkel 35
1.

a) Anleggsmidler skal verdsettes til anskaffelseskostnad eller tilvirknin
kostnad, med forbehold for bokstav b) og c) nedenfor.

b) Anskaffelseskostnaden eller tilvirkningskostnaden for anleggsmidler 
begrenset brukstid skal reduseres gjennom verdijustering, beregnet s
anleggsmidlene avskrives planmessig i løpet av sin brukstid.

c)
i. Finansielle aktiva som tilhører anleggsmidlene kan verdijusteres sl

de gis den lavest mulige verdi som de kan ha på balansedagen.
ii. Anleggsmidler skal verdijusteres slik at de, uten hensyn til om d

brukstid er begrenset eller ikke, gis den lavest mulige verdi som de
ha på balansedagen, dersom det forventes at verdiforringelsen v
varig.

iii. Verdijusteringene nevnt i aa) og bb) skal posteres i resultatregnsk
og angis særskilt i notene til årsregnskapet dersom de ikke er op
særskilt i resultatregnskapet.

iv. Verdsetting til laveste verdi angitt i aa) og bb) kan ikke lenger fore
dersom begrunnelsen for verdijusteringene ikke lenger er til stede

d) Dersom anleggsmidler gjøres til gjenstand for ekstraordinær verdijuste
utelukkende for skattemessige formål, skal justeringsbeløpet og begru
sen for justeringen angis i notene til årsregnskapet.

2. Anskaffelseskostnaden skal beregnes ved å legge sammen innkjøpsp
utgifter forbundet med kjøpet.

3.
a) Tilvirkningskostnaden skal beregnes ved at kostnader direkte knyttet t

aktuelle produkt legges til innkjøpsprisen for råvarer og forbruksvarer.
b) En rimelig del av kostnadene som bare indirekte knytter seg til det akt

produkt kan inngå i tilvirkningskostnaden, i den utstrekning de gjelder
virkningsperioden.

4. Renter på kapital som er lånt for å finansiere produksjonen av anleggsm
kan medregnes i tilvirkningskostnaden i den utstrekning de gjelder tilvirkn
sperioden. I så fall skal medregning av slike renter under «aktiva» opply
notene til årsregnskapet. 

Artikkel 36
Ved unntak fra artikkel 35 nr. 1 bokstav c) cc) kan medlemsstatene tilla

investeringsselskaper i henhold til artikkel 5 nr. 2 avregner verdijusteringe
finansinvesteringer direkte mot «egenkapital og andre fond». De aktuelle belø
oppføres særskilt under «passiva» i balansen.

Artikkel 37
1. Artikkel 34 får anvendelse på forsknings- og utviklingskostnader. I unntak

feller kan medlemsstatene imidlertid tillate unntak fra artikkel 34 nr. 1 bok
a). I så fall kan de også fastsette unntak fra artikkel 34 nr. 1 bokstav b). U
kene skal angis i notene til årsregnskapet og behørig begrunnes.
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2. Artikkel 34 nr. 1 bokstav a) får anvendelse på goodwill. Medlemsstatene
imidlertid tillate at selskaper avskriver goodwill planmessig i løpet av
begrenset periode på mer enn fem år, forutsatt at denne perioden ikke ov
der brukstiden for aktivaet og angis og behørig begrunnes i notene til års
skapet. 

Artikkel 38
Materielle aktiva som tilhører anleggsmidlene, råvarer og forbruksvarer 

stadig fornyes og har en totalverdi som er av underordnet betydning for fore
kan oppføres under «aktiva» med fast mengde og verdi dersom mengden, v
og sammensetningen ikke varierer vesentlig.

Artikkel 39
1.

a) Omløpsmidlene skal verdsettes til anskaffelseskostnad eller tilvirknin
kostnad, med forbehold for bestemmelsene under bokstav b) og c) n
for.

b) Verdijustering for omløpsmidler skal foretas slik at de oppføres m
laveste markedspris eller i spesielle tilfeller med en annen lavere verdi
fastsettes for dem på balansedagen.

c) Medlemsstatene kan tillate ekstraordinær verdijustering når dette ett
fornuftig forretningsmessig vurdering er nødvendig for å unngå at verd
i nær fremtid endres på grunn av verdisvingninger. Beløpet for verdiju
ring skal angis særskilt i resultatregnskapet eller i notene til årsregnsk

d) Verdsetting til laveste verdi fastsatt under bokstav b) og c) kan ikke le
foretas dersom begrunnelsen for verdijustering ikke lenger er til stede

e) Dersom omløpsmidler gjøres til gjenstand for ekstraordinær verdijuste
utelukkende av skattemessige hensyn, skal justeringsbeløpet og begr
sen for justeringen angis i notene til årsregnskapet.

2. Definisjonene av anskaffelseskostnad og tilvirkningskostnad angitt i artikke
nr. 2 og 3 får anvendelse. Medlemsstatene kan også anvende artikkel 35
Distribusjonskostnadene kan ikke inngå i tilvirkningskostnadene.

Artikkel 40
1. Medlemsstatene kan tillate at anskaffelseskostnad eller tilvirkningskostna

varebeholdninger i samme gruppe og alle artsbestemte ting, inkludert fina
vesteringer, beregnes enten på grunnlag av veiede gjennomsnittsprise
etter metodene «først inn, først ut» (FIFO) eller «sist inn, først ut» (LIFO), 
en tilsvarende metode.

2. Dersom verdien oppført i balansen som følge av anvendelsen av beregnin
todene angitt i nr. 1 på balansedagen varierer vesentlig fra en verdi basert 
sist kjente markedspris forut for balansedagen, skal differansen angis sam
hver gruppe i notene til årsregnskapet.

Artikkel 41
1. Dersom beløpet som skal tilbakebetales på grunn av gjeld er større enn de

tatte beløp, kan differansen oppføres som et aktivum. Det skal angis sær
balansen eller i notene til årsregnskapet.

2. Denne differansen skal avskrives med et rimelig beløp hvert år og være
avskrevet senest på tidspunktet da gjelden er tilbakebetalt. 

Artikkel 42
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Avsetninger til forpliktelser og kostnader skal ikke overstige det beløp so
nødvendig.

Avsetningene som oppføres i balansen under «andre avsetninger», skal 
notene til årsregnskapet dersom de er av betydning.

DEL 8
Innholdet i notene til årsregnskapet
Artikkel 43

1. I tillegg til opplysningene som kreves i henhold til andre bestemmelser i d
direktiv, skal notene til årsregnskapet minst gi opplysninger om:
1. verdsettingsmetodene anvendt på de forskjellige poster i årsregnskap

metodene som er anvendt ved beregning av verdijusteringene. For po
årsregnskapet som er eller opprinnelig var angitt i utenlandsk valuta,
det opplyses om grunnlaget for omregning til nasjonal valuta,

2. firma og forretningskontor for alle foretak der selskapet enten selv e
gjennom en person som handler i eget navn men for selskapets reg
som et minimum eier en prosentvis andel som medlemsstatene ikke
fastsette til høyere enn 20 %, med angivelse av kapitalandelens stø
størrelsen på egenkapital og andre fond samt det berørte foretaks re
for siste regnskapsår regnskapet er vedtatt. Disse opplysninger kan ut
når de i forhold til formålet i artikkel 2 nr. 3 bare er av ubetydelig intere
Opplysningene om egenkapital og andre fond og om resultatet kan 
utelates når foretaket ikke offentliggjør balansen og selskapet direkte
indirekte eier mindre enn 50 % av foretakets kapital,

3. antall og pålydende verdi, eller bokført pariverdi når det ikke er pålyde
verdi, av aksjer tegnet i løpet av regnskapsåret innenfor rammene a
autorisert kapital, med forbehold for direktiv 68/151/EØF artikkel 2 nr
bokstav e) eller direktiv 77/91/EØF artikkel 2 bokstav c) i den utstrekn
de gjelder kapitalbeløpets størrelse,

4. antall og pålydende verdi, eller bokført pariverdi når det ikke er pålyde
verdi, for hver aksjeklasse når det er flere aksjeklasser,

5. opplysninger om det foreligger stifter-aksjer, konvertible obligasjoner e
lignende verdipapirer eller rettigheter, med angivelse av antall og retti
ter knyttet til dem,

6. selskapets gjeld som forfaller etter mer enn fem år samt selskapets sa
gjeld som er pantsikret fra selskapets side, med angivelse av sikkerh
art og form. Det skal gis særskilte opplysninger for hver post under g
som nevnt i oppstillingsplanene fastsatt i artikkel 9 og 10,

7. det samlede beløp for de økonomiske forpliktelser som ikke er oppf
balansen, i den utstrekning en slik opplysning er til hjelp ved vurderin
av den økonomiske stilling. Pensjonsforpliktelser og forpliktelser ove
tilknyttede foretak skal oppføres særskilt,

8. nettoomsetningen i henhold til artikkel 28, fordelt på forskjellige typ
virksomhet og geografiske markeder, i den utstrekning disse virksom
typer og markeder er vesensforskjellige når det gjelder å organisere 
salget og tjenesteytelsene som inngår i selskapets ordinære virksomh

9. det gjennomsnittlige antall ansatte i løpet av regnskapsåret, fordelt på 
per, og personalkostnadene for regnskapsåret fordelt som fastsatt i ar
23 nr. 6, dersom kostnadene ikke er angitt særskilt i resultatregnskap

10. i hvilket omfang beregningen av resultatet for regnskapsåret er påvirk
en verdsetting av postene som, ved unntak fra prinsippene i artikkel 3
artikkel 34 til 42 ble foretatt i det aktuelle regnskapsår eller i et tidlig
regnskapsår med sikte på skattelette. Når en slik verdsetting er av bety
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11. differansen mellom skatt som er utgiftsført i det aktuelle og foregåe

regnskapsår og skatt som er betalt eller skal betales for disse årene, fo
at forskjellen er av betydning for fremtidig beskatning. Beløpet kan o
angis samlet i balansen som egen post med passende overskrift,

12. honorarer som i regnskapsåret er tilstått medlemmene av administras
ledelses- eller kontrollorganer for deres verv og alle forpliktelser som
oppstått eller inngått om alderspensjon for tidligere medlemmer av s
organer, med samlet angivelse for hver kategori,

13. forskudd og kreditter som er gitt til medlemmer av administrasjons-, le
ses- eller kontrollorganer, med angivelse av rentesats, hovedvilkår og 
tuelt tilbakebetalte beløp samt forpliktelser inngått på deres vegne i for
en eller annen garanti, med samlet angivelse for hver kategori.

2. Inntil senere samordning behøver ikke medlemsstatene anvende beste
sene i nr. 1 post 2 på holdingselskaper med finansiering som formål, som
nert i artikkel 5 nr. 3.

Artikkel 44
Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i artikkel 11 setter opp not

mendrag til regnskapene uten opplysningene som kreves i artikkel 43 nr. 1 po
12. Notene skal imidlertid gi opplysningene angitt i artikkel 43 nr. 1 post 6 sa
for alle berørte poster.

Artikkel 12 får anvendelse.
Artikkel 45

1. Medlemsstatene kan tillate at opplysningene som kreves etter artikkel 43
post 2
a) gis i form av en melding som deponeres i samsvar med direktiv 68/

EØF artikkel 3 nr. 1 og 2; dette skal angis i notene til årsregnskapet,
b) utelates når de kan være til alvorlig skade for et av foretakene omhan

artikkel 43 nr. 1 post 2. Medlemsstatene kan gjøre denne utelatelse a
gig av at en forvaltnings- eller rettsmyndighet på forhånd gir sin tillate
til en slik utelatelse. Utelates disse opplysninger, skal det opplyses om
i notene til årsregnskapet.

2. Nr. 1 bokstav b) får også anvendelse for opplysningene fastsatt i artikkel 4
1 post 8.

Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i artikkel 27 utelater opplysni
som kreves etter artikkel 43 nr. 1 post 8. Artikkel 12 får anvendelse.

DEL 9
Årsberetningens innhold
Artikkel 46

1. Årsberetningen skal som et minimum inneholde et pålitelig bilde av selska
forretningsmessige utvikling og av dets stilling.

2. Beretningen skal også angi:
a) alle viktige hendelser som har inntruffet etter regnskapsårets avslutnin
b) selskapets forventede utvikling,
c) virksomhet på området forskning og utvikling,
d) opplysninger om erverv av egne aksjer fastsatt i direktiv 77/91/EØF a

kel 22 nr. 2.

DEL 10
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Offentlighet 
Artikkel 47

1. Det behørig godkjente årsregnskap, årsberetningen og beretningen fra de
son som har ansvar for revisjon av regnskap, skal offentliggjøres som fas
hver medlemsstats lovgivning i samsvar med direktiv 68/151/EØF artikke
En medlemsstats lovgivning kan imidlertid tillate at årsberetningen ikke off
liggjøres som fastsatt ovenfor. I så fall skal den stilles til rådighet for offen
heten på selskapets forretningskontor i vedkommende medlemsstat. Et e
plar av hele beretningen eller deler av den skal utleveres gratis på foresp

2. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 1 kan medlemsstatene tillate at selsk
nevnt i artikkel 11 offentliggjør:
a) et sammendrag av balansen som viser bare de poster i artikkel 9 og 1

innledes med bokstaver og romertall, der opplysningene som krev
parentes i D II under «aktiva» og i C under «passiva» i artikkel 9 og i 
i artikkel 10, angis særskilt men samlet for alle berørte poster,

b) notesammendrag til årsregnskapene uten opplysningene som kreve
artikkel 43 nr. 1 post 5 til 12. Notene skal imidlertid gi opplysningene an
i artikkel 43 nr. 1 post 6 samlet for alle berørte poster.

Artikkel 12 får anvendelse.
Dessuten kan medlemsstatene frita slike selskaperfra plikten til å offentlig
resultatregnskapet,årsberetningen og beretningen fra den person som har
for revisjon av regnskapene.

3. Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i artikkel 27 offentliggjør:
a) sammendrag av balansen som viser bare de poster i artikkel 9 og 10

innledes med bokstaver og romertall, med særskilt angivelse i bala
eller i notene til årsregnskapet av:
– C I post 3, C II post 1, 2, 3 og 4, C III post 1, 2, 3, 4 og 7, D II pos

3 og 6 og D III post 1 og 2 under «aktiva» og C post 1, 2, 6, 7 og 9 u
«passiva» i artikkel 9,

– C I post 3, C II post 1, 2, 3 og 4, C III post 1, 2, 3, 4 og 7, D II pos
3 og 6, D III post 1 og 2, F post 1, 2, 6 , 7 og 9 og I post 1, 2, 6, 7 
i artikkel 10,

– opplysningene som kreves i parentes i D II under «aktiva» og C u
«passiva» i artikkel 9, samlet for alle berørte poster og særskilt for
post 2 og 3 under «aktiva» og C post 1, 2, 6, 7 og 9 under «passiv

– opplysningene som kreves i parentes i D II i artikkel 10, samlet for 
berørte poster og særskilt for D II post 2 og 3.

b) notesammendrag til årsregnskapene uten opplysningene som kreve
artikkel 43 nr. 1 post 5, 6, 8, 10 og 11. Notene til årsregnskapet skal i
lertid gi opplysningene angitt i artikkel 43 nr. 1 post 6 samlet for alle ber
poster.

Bestemmelsene i dette nummer skal ikke berøre bestemmelsene i nr. 1 i den u
ning de gjelder resultatregnskapet, årsberetningen og beretningen fra den 
som har ansvar for revisjon av regnskapene.

Artikkel 12 får anvendelse.
Artikkel 48
Når årsregnskapet og årsberetningen offentliggjøres i sin helhet, skal de g

i den form og med den tekst som ligger til grunn for beretningen utarbeidet a
person som har ansvar for revisjon av regnskapene. Revisors beretning kan ik
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forbehold eller nektet å avgi revisjonsberetning til regnskapene, skal dette an
begrunnes.

Artikkel 49
Dersom årsregnskapene ikke offentliggjøres i sin helhet, skal det angis a

offentliggjorte versjon er forkortet, og det skal vises til det register der regnsk
er innlevert i samsvar med artikkel 47 nr. 1. Dersom innleveringen ennå ikk
funnet sted, skal det opplyses om dette. Beretningen utarbeidet av den perso
har ansvar for revisjon av regnskapene kan ikke omfattes av offentliggjøringen
det skal opplyses om beretningen ble avgitt med eller uten forbehold eller om
ble nektet avgitt.

Artikkel 50
Følgende skal offentliggjøres sammen med årsregnskapene og på samm

1. forslag til anvendelse av overskudd eller behandling av tap,
2. anvendelse av overskudd eller behandling av underskudd,

når disse postene ikke fremgår av årsregnskapet.
DEL 11
Revisjon
Artikkel 51

1.
a) Selskapene skal sørge for at årsregnskapet revideres av en eller flere

ner som i henhold til nasjonal lovgivning er autorisert til å revidere re
skaper.

b) Den eller de personer som har ansvar for revisjon av regnskapene ska
påse at årsberetningen er i samsvar med årsregnskapet for samme reg
sår.

2. Medlemsstatene kan frita selskapene nevnt i artikkel 11 fra plikten pålagt i 
Artikkel 12 får anvendelse.

3. Dersom det gis fritak i henhold til nr. 2 skal medlemsstatene vedta pass
sanksjoner i sine lovgivninger for de tilfeller der selskapenes årsregnskap
årsberetning ikke settes opp i samsvar med dette direktiv.

DEL 12
Sluttbestemmelser
Artikkel 52

1. Det skal nedsettes en kontaktkomité under Kommisjonen. Komiteens opp
skal være:
a) med forbehold for traktatens artikkel 169 og 170, å lette en harmon

gjennomføring av dette direktiv ved regelmessig samråd, særlig om p
tiske problemer i forbindelse med gjennomføringen,

b) om nødvendig å gi Kommisjonen råd om tilleggsbestemmelser eller en
ger i dette direktiv.

2. Kontaktkomiteen skal bestå av representanter for medlemsstatene og rep
tanter for Kommisjonen. Formannen skal være en representant for Komm
nen. Sekretariatsfunksjonene skal ivaretas av Kommisjonens kontorer.

3. Komitteen skal innkalles av formannen, enten på eget initiativ eller på anm
ning fra et av komiteens medlemmer. 

Artikkel 53
1. Den europeiske regneenhet i dette direktivs forstand skal være den som e
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Motverdien i nasjonal valuta skal til å begynne med beregnes etter den kur
gjelder på dagen for vedtakelsen av dette direktiv.

2. Hvert femte år skal Rådet, etter forslag fra Kommisjonen, vurdere og om 
vendig regulere beløpene som er uttrykt i europeiske regneenheter i dette 
tiv i lys av den økonomiske og valutariske utvikling i Fellesskapet.

Artikkel 54
Dette direktiv skal ikke berøre den lovgivning i medlemsstatene som krev

årsregnskapene for selskaper som ikke hører inn under deres lovgivning, sk
leveres til et register der disse selskapenes filialer er oppført.

Artikkel 55
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendig

å etterkomme dette direktiv innen to år etter at det er meddelt dem. De
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan fastsette at bestemmelsene som det vises til i nr. 1 ik
anvendelse før 18 måneder etter utløpet av fristen fastsatt i nr. 1.
Fristen på 18 måneder kan imidlertid forlenges til fem år:
a) for unregistered companies i Det forente kongerike og i Irland,
b) for anvendelsen av artikkel 9 og 10 og artikkel 23 til 26 om oppstillingsp

nene for balansen og resultatregnskapet, når en medlemsstat har sat
oppstillingsplaner for disse dokumenter i kraft høyst tre år før det er
underretning om dette direktiv,

c) for anvendelsen av bestemmelsene i dette direktiv om og oppstilli
balansen av avskrivninger på aktiva omfattet av postene for aktiva ne
artikkel 9, C II post 2 og 3 og artikkel 10, C II post 2 og 3,

d) for anvendelsen av artikkel 47 nr. 1 i dette direktiv, unntatt for selska
som allerede har en offentliggjøringsplikt i henhold til direktiv 68/151/EØ
artikkel 2 nr. 1 bokstav f). I så fall får artikkel 47 nr. 1 annet ledd i de
direktiv anvendelse på årsregnskapet og på beretningen utarbeidet a
person som har ansvar for revisjon av regnskapet,

e) for anvendelsen av artikkel 51 nr. 1 i dette direktiv.

Dessuten kan denne fristen på 18 måneder forlenges til åtte år for selskap
har som hovedformål å drive rederivirksomhet og som allerede er oppret
tidspunktet da bestemmelsene nevnt i nr. 1 trer i kraft.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste in
rettslige bestemmelser som blir vedtatt på det området dette direktiv omhan

Artikkel 56
Plikt til å angi i årsregnskapet postene fastsatt i artikkel 9, 10 og 23 til 26

gjelder tilknyttede foretak og plikt til å gi opplysninger om foretakene i sams
med artikkel 13 nr. 2, artikkel 14 eller artikkel 43 nr. 1 post 7 skal tre i kraf
samme tidspunkt som et rådsdirektiv om konsoliderte regnskaper.

Artikkel 57
1. Inntil et rådsdirektiv om konsoliderte regnskaper trer i kraft og med forbeh

for bestemmelsene i direktiv 68/151/EØF og 77/91/EØF kan medlemssta
unnlate å anvende bestemmelsene i dette direktiv på avhengige selskap
gruppe som hører inn under deres nasjonale lovgivning, så langt bestemm
gjelder innhold, revisjon og offentliggjøring av årsregnskapene til de avhen

20. EFT nr. L 327 av 19.12.1975, s. 4
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selskaper, dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) det dominerende selskap skal høre inn under en medlemsstats lovgiv
b) alle aksjeeiere eller deltakere i det avhengige selskap skal ha sagt se

i ovennevnte unntak; denne erklæring skal avgis for hvert regnskapså
c) det dominerende selskap skal ha erklært at det garanterer for det avhe

selskaps forpliktelser,
d) erklæringene nevnt i bokstav b) og c) skal offentliggjøres av det avhen

selskap i samsvar med artikkel 47 nr. 1 første ledd,
e) årsregnskapet for det avhengige selskap skal konsolideres i gruppen

regnskap,
f) unntaket som gjelder oppstilling, revisjon og offentliggjøring av årsre

skap for det avhengige selskap skal angis i notene til gruppens årsregn

2. Artikkel 47 og 51 får anvendelse på gruppens årsregnskap.
3. Artikkel 2 til 46 får så langt som mulig anvendelse på gruppens årsregnsk

Artikkel 58
1. Inntil et rådsdirektiv om konsoliderte regnskaper trer i kraft og med forbeh

for bestemmelsene i direktiv 77/91/EØF kan medlemsstatene, overfor dom
rende selskaper i grupper som hører inn under deres lovgivning, unnl
anvende bestemmelsene i dette direktiv om revisjon og offentliggjøring a
dominerende selskapers resultatregnskap, dersom følgende vilkår er opp
a) unntaket skal offentliggjøres av det dominerende selskap i samsvar

artikkel 47 nr. 1,
b) det dominerende selskaps årsregnskap skal konsolideres i gruppen

regnskap,
c) unntaket som gjelder revisjon og offentliggjøring av det dominerende

skaps resultatregnskap skal nevnes i notene til gruppens årsregnskap
d) det dominerende selskaps resultat, fastsatt i samsvar med prinsipp

dette direktiv, skal oppføres i det dominerende selskaps balanse.

2. Artikkel 47 og 51 får anvendelse på gruppens årsregnskap.
3. Artikkel 2 til 46 får så langt det er mulig anvendelse på gruppens årsregns

Artikkel 59Inntil senere samordning kan medlemsstatene tillate at verdsettinge
eierandeler i tilknyttede foretak foretas etter egenkapitalmetoden forutsatt a
gende vilkår er oppfylt:
a. det skal opplyses om bruk av denne verdsettingsmetode i notene til årsreg

pet for et selskap som har slike eierandeler,
b. differansen mellom kjøpesummen på det tidspunkt eierandelene ble erv

mellom deres kjøpesum og den prosentandel av kapitalen som de represe
inkludert det tilknyttede foretaks fond, resultat og overføringer fra tidligere
skal angis særskilt i balansen eller i notene til årsregnskapet for selskape
har eierandelene,

c. kjøpesummen for eierandelene skal forhøyes eller nedsettes i balansen 
skapet som har eierandelene, med det realiserte resultat for det tilknyttede
tak, i forhold til prosentandelen av kapitalen som eies,

d. beløpene angitt under bokstav c) skal oppføres hvert år i resultatregnskap
et selskap som har slike eierandeler, som egen post med passende overs

e. når et tilknyttet foretak deler ut utbytte til et selskap som har slike eierand
skal deres bokførte verdi nedsettes tilsvarende,

f. når beløpene oppført i resultatregnskapet i samsvar med bokstav d) er h
enn allerede mottatt eller forfalt utbytte, skal differansen overføres til et f
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Artikkel 60
Inntil senere samordning kan medlemsstatene fastsette at finansinveste

som investeringsselskaper definert i artikkel 5 nr. 2 har plassert sine midler i
verdsettes på grunnlag av sin markedsverdi.

I så fall kan medlemsstatene også unnlate å kreve at investeringsselskap
skiftende kapital angir særskilt verdijusteringsbeløpene nevnt i artikkel 36.

Artikkel 61
Inntil et rådsdirektiv om konsoliderte regnskaper trer i kraft kan medlems

tene unnlate å anvende bestemmelsene i artikkel 43 nr. 1 post 2 om størrel
egenkapital og andre fond samt resultatet for de berørte foretak, på domine
selskaper i grupper som hører inn under deres nasjonale lovgivning, dersom
takenes årsregnskaper konsolideres i gruppens årsregnskap eller dersom eie
ene i disse foretakene verdsettes etter egenkapitalmetoden.

Artikkel 62
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 25. juli 1978.
For Rådet
K. von DOHNANYIFormann
EFT nr. 
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L 291/79 s. 89
Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas og tilpasningen av tra

tene
VEDLEGG I
...
III. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
c) Selskapsrett
4.
Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 (EFT nr. L 222 av 14.8.1978

s. 11)
I artikkel 1 skal følgende tilføyes:

– «i Hellas: n ανωνυµn εταιρια 
n εταιρια πεταιρια περιωρισµνεϖηζ 
n ετερορρυδµη κατ α µετοχεζ 
εταιρια ».

EFT nr. L 193/83 s. 1
SJUENDE RÅDSDIREKTIV
av 13. juni 1983
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoli-

derte regnskaper
(83/349/EØF)
[Tekst trykt som nummer 6]
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EFT nr. L 302/85 s. 157-158
Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Por-

tugal og tilpasningen av traktatene
VEDLEGG I
...
II. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
d) Selskapsrett 
4.
Fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli 1978 (EFT nr. L 222 av 14.8.1978

s. 11), endret ved:
– tiltredelsesakten av 1979 (EFT nr. L 291 av 19.11.1979, s. 17),
– rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 (EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s.

rådsdirektiv 84/569/EØF av 27. november 1984 (EFT nr. L 314 av 4.12.1984, s
I artikkel 1 nr. 1 skal følgende tilføyes:

– «i Spania:
– la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la socied

responsabilidad limitada,
– «i Portugal:
– a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em com

por acções, a sociedade por quotas de responsibilidade limitada».

EFT nr. L 395/89 s. 36
ELLEVTE R ÅDSDIREKTIV
av 21. desember 1989
om offentlighet angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse for

mer for selskaper som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning
(89/666/EØF)
[Trykt som nr.8]
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EFT nr. L 317/90 s. 57
RÅDSDIREKTIV
av 8. november 1990
om endring av direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/

EØF om konsoliderte regnskaper med hensyn til unntak for små og mellom-
store selskaper og offentliggjøring av regnskaper i ECU

(90/604/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),21

i samarbeid med Europaparlamentet2),22

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),23 og ut
fra følgende betraktninger:

Harmonisering av nasjonale bestemmelser om årsregnskapets og årsber
ens oppstilling og innhold, verdsettingsmetoder samt offentliggjøring av d
dokumenter, som spesielt gjelder åpne og private aksjeselskaper er beha
direktiv 78/660/EØF4),24 siste gang endret ved tiltredelsesakten for Spania og 
tugal.

Saksbehandlingsreglene for små og mellomstore bedrifter bør forenkles i
svar med rådsresolusjon av 3. november 1986 om handlingsprogram for sm
mellomstore bedrifter (SMB)5)25 og rådsresolusjon av 30. juni 1988 om bedre f
retningsklima og tiltak for å fremme bedriftsutvikling, spesielt for små og mello
store bedrifter i Fellesskapet6),26 der en betydelig forenkling av de plikter som fø
ger av direktiv 78/660/EØF blir nevnt spesielt. I henhold til direktiv 78/660/E
artikkel 53 nr. 2 bør annen gangs gjennomgang av terskelverdiene som de
små og mellomstore bedrifter foretas.

Unntaksadgangen i forbindelse med oppsett, revisjon og offentliggjørin
regnskaper som medlemsstatene har i henhold til direktiv 78/660/EØF, bør u
for små selskaper.Medlemsstatene bør gis mulighet til å tillate at et selskap un
å ta med visse opplysninger om godtgjørelse til medlemmer av selskapets ad
trasjons-, ledelses- eller kontrollorgan i notene til årsregnskapet, når slike op
ninger gir kjennskap til et bestemt medlems forhold. Medlemsstatene bør og
lates å lempe på små selskapers plikt til å utarbeide og offentliggjøre noter t
regnskapet. Medlemsstatene bør kunne frita slike selskaper for plikten til i not
gi visse opplysninger som kan anses å være av mindre betydning for små sels
På samme måte bør medlemsstatene kunne frita slike selskap for plikten til å
beide årsberetning, forutsatt at de i notene tar med opplysningene nevnt i d
77/91/EØF7)27 artikkel 22 nr. 2 om erverv av egne aksjer. Det er viktig å frem
den europeiske monetære integrasjon ved å tillate at selskaper minst offent
sine regnskaper i ECU. Det dreier seg her bare om en ekstra mulighet som
endrer situasjonen for selskaper som allerede nå kan sette opp og offentli
regnskaper i ECU. På dette punkt er det nødvendig å presisere bestemme
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF8),28 endret ved tiltredelsesakten for Spania 

21. EFT nr. C 287 av 11.11.1986, s. 5, og EFT nr. C 318 av 20.12.1989, s. 12
22. EFT nr. C 158 av 26.6.1989, s. 257 og vedtak av 24. oktober 1990 (ennå ikke offentliggjo

EF-Tidende)
23. EFT nr. C 139 av 5.6.1989, s. 42
24. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
25. EFT nr. C 287 av 14.11.1986, s. 1
26. EFT nr. C 197 av 27.7.1988, s. 6
27. EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 1
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Portugal, ved å pålegge selskaper som benytter denne mulighet å angi h
omregningskurs som er benyttet i notene til årsregnskapet -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 78/660/EØF artikkel 11 gjøres følgende endringer:

1. første strekpunkt: «balansesum: 1 550 000 ECU» skal lyde: «balansesum:
000 ECU»,

2. annet strekpunkt: «nettoomsetning: 3 200 000 ECU» skal lyde: «nettoom
ning: 4 000 000 ECU»,

3. nytt annet ledd skal lyde:

«Medlemsstatene kan unnlate å kreve at artikkel 15 nr. 3 bokstav a) og nr. 4 a
des på sammendrag av balansen.»

Reguleringen av beløpene i ECU ovenfor utgjør den annen av de regule
som skal foretas hvert femte år i henhold til direktiv 78/660/EØF artikkel 53 n

Artikkel 2
I direktiv 78/660/EØF artikkel27 gjøres følgende endringer:

1. første strekpunkt: «balansesum: 6 200 000 ECU» skal lyde: «balansesum:
000 ECU»,

2. annet strekpunkt: «nettoomsetning: 12 800 000 ECU» skal lyde: «nettoom
ning: 16 000 000 ECU».

Reguleringen av beløpene i ECU ovenfor utgjør den annen av de reguleringe
skal foretas hvert femte år i henhold til direktiv 78/660/EØF artikkel 53 nr. 2.

Artikkel 3
Direktiv 78/660/EØF artikkel 53 nr. 1 skal lyde:

1. ECU i dette direktivs forstand skal være den som er definert ved forord
(EØF) nr. 3180/78(*)
29, endret ved forordning (EØF) nr. 2626/84(**)
30 og ved forordning (EØF) nr. 1971/89(***).
31

Motverdien i nasjonal valuta skal være den som gjelder 8. november 1990.
Artikkel 4
I direktiv 78/660/EØF artikkel 43 skal nytt nr. 3 lyde:

3. Medlemsstatene kan unnlate å kreve at det gis opplysninger som nevnt 
post 12, når slike opplysninger gir kjennskap til et bestemt medlems forho

Artikkel 5
Direktiv 78/660/EØF artikkel 44 skal lyde:
«Artikkel 44

1. Medlemsstatene kan tillate at selskapene nevnt i artikkel 11 utarbeider not
mendrag uten opplysningene som kreves i artikkel 43 nr. 1 post 5 til 12. De
lysninger som kreves i artikkel 43 nr. 1 post 6 skal imidlertid fremgå av no
som sumtall for alle de berørte poster.

2. Medlemsstatene kan også tillate at selskapene nevnt i nr. 1 unntas fra plik
å gi de opplysninger i notene som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 3 bok
a) og nr. 4, artikkel 18 og 21, artikkel 29 nr. 2, artikkel 30 annet ledd, arti

28. EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1
29. EFT nr. L 379 av 30.12.1987, s. 1.
30. EFT nr. L 247 av 16.9.1984, s. 1.
31. EFT nr. L 189 av 4.7.1989, s. 1.
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34 nr. 2, artikkel 40 nr. 2 og artikkel 42 annet ledd.
3. Artikkel 12 får anvendelse.»

Artikkel 6
I direktiv 78/660/EØF artikkel 46 skal nytt nr. 3 lyde:

3. Medlemsstatene kan unnlate å kreve at selskapene nevnt i artikkel 11 s
plikt til å utarbeide årsberetning, forutsatt at opplysningene nevnt i direktiv
91/EØF artikkel 22 nr. 2 om et selskaps erverv avegne aksjer gis i note
deres årsregnskap.»

Artikkel 7
Direktiv 78/660/EØF artikkel 47nr. 2 bokstav b) skal lyde:

b) notesammendrag i samsvar med artikkel 44.»

Artikkel 8
I direktiv 78/660/EØF skal ny artikkel 50a lyde:«
Artikkel 50a
Årsregnskap kan offentliggjøres i den valuta de er satt opp i og i ECU, omre

etter omregningskursen som gjelder på balansedagen. Omregningskursen ska
i notene til årsregnskapet.»

Artikkel 9
I direktiv 83/349/EØF skal ny artikkel 38a lyde:
«Artikkel 38a
Konsoliderte regnskaper kan offentliggjøres i den valuta de er satt opp 

ECU, omregnet etter omregningskursen som gjelder på balansedagen for de
soliderte regnskap. Omregningskursen skal angis i notene til årsregnskapet.»

Artikkel 10
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendig

å etterkomme dette direktiv innen 1. januar 1991. De skal umiddelbart un
rette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan bestemme at bestemmelsene i dette direktiv første
bare skal gjelde regnskaper for det regnskapsår som begynner 1. janua
eller i løpet av 1995.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste in
rettslige bestemmelser som blir vedtatt på det området dette direktiv omha

Artikkel 11
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 8. november 1990.
For Rådet
P. ROMITAFormann
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EFT nr.L 317/90 s. 60
RÅDSDIREKTIV
av 8. november 1990
om endring av direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/

EØF om konsoliderte regnskapermed hensyn til deres virkeområde
(90/605/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),32

i samarbeid med Europaparlamentet2),33

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),34 og
ut fra følgende betraktninger:
Direktiv 78/660/EØF4),35 senest endret ved direktiv 90/604/EØF5),36 får

anvendelse på årsregnskapene til åpne aksjeselskaper og private aksjeselska
sielt fordi slike selskapsformer ikke gir tredjemann annen sikkerhet enn sels
formuen.

I henhold til direktiv 83/349/EØF6),37 siste gang endret ved direktiv 90/604
EØF, kan medlemsstatene bestemme at plikten til å sette opp konsoliderte re
per bare skal gjelde selskaper som omfattes av direktiv 78/660/EØF.

Innenfor Fellesskapet er det et betydelig og stadig stigende antall ansvarlig
skaper og kommandittselskaper, der alle deltakere med ubegrenset ansvar e
som aksjeselskaper.

Selskapene med ubegrenset ansvar kan også være selskaper som ikke h
under en medlemsstats lovgivning, men som har en selskapsform som rettsl
sammenlignesmed de som er nevnt i direktiv 68/151/EØF7).38

Det ville være i strid med ånden og målsettingene i de nevnte direktiver å t
at slike ansvarlige selskaper og kommandittselskaper ikke var omfattet av diss
lesskapsregler.

Virkeområdet for de to berørte direktiver bør derfor utvides ved at bestem
sene om dette endres.

For alle foretak der et aksjeselskap er deltaker med ubegrenset ansvar er d
tig at foretakets firma, hovedkontor og rettslige form angis i notene til denne d
kers regnskap.

Ansvarlige selskapers og kommandittselskapers plikt til å sette opp, offen
gjøre og sørge for revisjon av regnskaper nevnt i dette direktiv, kan også pål
deltakeren med ubegrenset ansvar. Det bør også være mulig å la slike se
inngå i konsoliderte regnskaper, satt oppav denne deltaker eller satt opp på et 
nivå.

Visse ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper nevnt i dette direk
ikke registreringspliktige i den medlemsstat hvor de har sitt hovedkontor, noe
gjør det vanskelig å anvende reglene om regnskapsplikt på dem. Det er særlig
tilfeller nødvendig med særskilte regler, alt etter om deltakerne med ubegr
ansvar er foretak som hører inn under lovgivningen i samme medlemsstat
annen medlemsstat eller i en tredjestat -

32. EFT nr. C 144 av 11.6.1986, s. 10
33. EFT nr. C 125 av 11.5.1987, s. 140
34. EFT nr. C 328 av 22.12.1986, s. 43
35. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
36. EFT nr. L 317 av 16.11.90, s. 57
37. EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1
38. EFT nr. L 65 av 14. 3. 1968, s. 8



NOU 1995:30
Vedlegg 1 Ny regnskapslov 476

lems-

com-

angitt i
ovgiv-
e som

år alle
te eller

 sel-
tes når

nnet
pet fra
l 3,
pets

skaper
 til
ende
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 78/660/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 nr. 1 skal nytt annet og tredje ledd lyde:
«Samordningstiltakene fastsatt i dette direktiv får også anvendelse på med
statenes lover og forskrifter om følgende selskapsformer:
a) i Tyskland:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft,
b) i Belgia:

la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en 
mandité simple/de gewone commanditaire vennootschap,

c) i Danmark:
interessentskaber, kommanditselskaber,

d) i Frankrike:
la société en nom collectif, la société en commandite simple,

e) i Hellas:
η οµορρυδµοζ ξταιρια η ετερορρδµοζ ετθιρια

f) i Spania:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple,

g) i Irland:
partnership, limited partnership, unlimited company,

h) i Italia:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice,

i) i Luxembourg:
la société en nom collectif, la société en commandite simple,

j) i Nederland:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap,

k) i Portugal:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples,

l) i Det forente kongeriket:
m) partnership, limited partnership, unlimited company,

når alle deltakere med ubegrenset ansvar er selskaper av de former som 
første ledd eller er selskaper som ikke hører inn under en medlemsstats l
ning, men som har en selskapsform som rettslig kan sammenlignes med d
er nevnt i direktiv 68/151/EØF.
Dette direktiv får også anvendelse på selskapsformer nevnt i annet ledd n
deltakere med ubegrenset ansvar selv er selskaper av en form nevnt i førs
annet ledd.»

2. I artikkel 43 nr. 1 post 2 skal nytt annet ledd lyde:
«Firma, hoved- eller forretningskontor og selskapsform for alle foretak der
skapet er deltaker med ubegrenset ansvar. Disse opplysninger kan utela
de er av ubetydelig interesse i forhold til formålet i artikkel 2 nr. 3.»

3. I artikkel 47 skal nytt nr. 1a lyde:
«1 a. Den medlemsstat hvis lovgivning et selskap nevnt i artikkel 1 nr. 1 a
og tredje ledd (vedkommende selskap) hører inn under, kan unnta selska
plikten til å offentliggjøre sine regnskaper etter direktiv 68/151/EØF artikke
forutsatt at regnskapene er stilt til rådighet for offentligheten på selska
hovedkontor, og når:
a) alle deltakere med ubegrenset ansvar i vedkommende selskap er sel

nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd som hører inn under lovgivningen
andre medlemsstater enn den medlemsstat hvis lovgivning vedkomm
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selskap hører inn under og ingen av disse selskaper offentliggjør ved
mende selskaps regnskap sammen med sine egne regnskaper, eller 

b) alle deltakere med ubegrenset ansvar er selskaper som ikke hører inn
en medlemsstats lovgivning, men som har en selskapsform som rettsli
sammenlignes med de som er nevnt i direktiv 68/151/EØF.

Regnskapsutskrifter skal gis på forespørsel. Prisen for utskriften må ikke ove
de administrative kostnader. Det skal fastsettes passende sanksjoner ved ma
overholdelse av plikten til offentliggjøring etter denne bestemmelse.»
4. Ny artikkel 57a skal lyde:

«Artikkel 57a
1. Medlemsstatene kan kreve at selskaper nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd

hører inn under deres lovgivning og som er deltakere med ubegrenset an
et selskap nevnt i artikkel 1 nr. 1 annet og tredje ledd (vedkommende sels
setter opp, sørger for revisjon av og offentliggjør vedkommende selskaps 
skap sammen med eget regnskap i samsvar med bestemmelsene i dette d
I så fall skal bestemmelsene i dette direktiv ikke få anvendelse for vedk
mende selskap.

2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende bestemmelsene i dette direktiv p
kommende selskap når:
a) et selskap nevnt i artikkel 1 nr. 1 første ledd som er deltaker med ubegr

ansvar i vedkommende selskap og hører inn under en annen medlem
lovgivning, setter opp, sørger for revisjon av og offentliggjør selskap
regnskap i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv,

b) vedkommende selskap inngår i et konsolidert regnskap satt opp, revid
offentliggjort i samsvar med direktiv 83/349/EØF av en deltaker med u
grenset ansvar, eller vedkommende selskap inngår i en større foretaks
pes konsoliderte regnskap, satt opp, revidert og offentliggjort i sam
med direktiv 83/349/EØF av et hovedforetak som hører inn under en m
lemsstats lovgivning. Det skal opplyses om unntaket i notene til det ko
liderte regnskapet.

3. I disse tilfeller skal vedkommende selskap oppgi til alle som ber om det, firm
til selskapet som offentliggjør regnskapet.»

Artikkel 2
I direktiv 83/349/EØF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 1 skal nytt annet ledd lyde:
«Første ledd får også anvendelse når hovedforetaket eller ett eller flere u
foretak er stiftet i en av selskapsformene angitt i direktiv 78/660/EØF arti
1 nr. 1 annet og tredje ledd».

2. I artikkel 4 skal nr. 2 lyde:

«Medlemsstatene kan likevel gjøre unntak fra plikten i artikkel 1 nr. 1 når ho
foretaket ikke er stiftet i en av selskapsformene angitt i artikkel 4 nr. 1 eller i dire
78/660/EØF artikkel 1 nr. 1 annet og tredje ledd.»

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendig

å etterkomme dette direktiv innen 1. januar 1993. De skal umiddelbart un
rette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan bestemme at bestemmelsene nevnt i nr. 1 første ga
gjelde årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for det regnskapså
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begynner 1. januar 1995 eller i løpet av 1995.
3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste in

rettslige bestemmelser som blir vedtatt på det områdetdette direktiv omha

Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 8.november 1990.
For Rådet
P. ROMITA
Formann
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EFT nr. L 378/82 s. 47
Nr. 5
SJETTE RÅDSDIREKTIV
av 17. desember 1982
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om deling av

aksjeselskaper
(82/891/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 3 bokstav g),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2),39

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),40 og
ut fra følgende betraktninger:
Den samordning som er angitt i artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) og i det a

nelige program for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen4),41 ble
påbegynt ved direktiv 68/151/EØF5).42

Denne samordning ble videreført ved direktiv 77/91/EØF6)43 når det gjelder
etablering av aksjeselskaper og sikring og endring av selskapenes kapital, ved
tiv 78/660/EØF7) når det gjelder årsregnskap for visse selskapsformer, og ved d
tiv 78/855/EØF8)44 når det gjelder fusjon av aksjeselskaper.

Direktiv 78/855/EØF omhandlet bare fusjon av aksjeselskaper og visse 
stilte transaksjoner. Kommisjonsforslaget omfattet imidlertid også deling av se
per. Europaparlamentet og Den økonomiske og sosiale komité gikk i sine utta
også inn for å innføre regler for deling.

På grunn av de likhetspunkter som foreligger mellom fusjon og deling, 
faren for omgåelse av garantiene som er gitt i direktiv 78/855/EØF med hens
fusjon,unngås bare dersom det gis tilsvarende beskyttelse ved deling.

Vern av deltakeres og tredjemanns interesser gjør det nødvendig å sam
medlemsstatenes lovgivninger om deling av aksjeselskaper når medlemsstat
later deling. Det er i forbindelse med samordningen spesielt viktig å sikre at a
eierne i de selskaper som deltar i delingen får fyllestgjørende opplysninger og 
meres på en så objektiv måte som mulig, og at deres rettigheter sikres på e
siktsmessig måte. 

Vern av arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med overdragelse av fo
virksomheter eller deler av virksomheter reguleres for tiden ved direktiv 77/
EØF9).45 

Kreditorer, herunder obligasjonseiere, og eiere av andre verdipapirer i se
pene som deltar i en deling, må beskyttes slik at delingen ikke fører til atde blir
delidende. 

Kravene til offentlighet etter direktiv 68/151/EØF skal utvides til å omfa
deling slik at tredjemann blir tilstrekkelig informert.

Det vern som gis deltakere og tredjemann i forbindelse med deling må ut
til å omfatte visse typer rettslige handlemåter som på vesentlige punkter er bes
med deling, slik at pliktentil å gi slikt vern ikke kan omgås.

39. EFT nr. C 89 av 14.7.1970, s. 20
40. EFT nr. C 129 av 11.12.1972, s. 50 og EFT nr. C 95 av 28.4.1975, s. 12
41. EFT nr. C 88 av 6.9.1971, s. 18
42. EFT nr. 2 av 15.1.1962, s. 36/62
43. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 8
44. EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 1
45. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
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For å sikre rettssikkerheten i forholdene mellom selskapene som delta
deling, mellom selskapene og tredjemann og mellom aksjeeierne, må tilfelle
ugyldighet kan oppstå begrenses ved å rette opp mangler når dette er mulig, 
å fastsette en kort frist for å reise søksmål om ugyldighet -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1

1. Når medlemsstatene tillater at selskaper som er underlagt deres lovgivni
som er nevnt i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 78/855/EØF, foretar deling ved ove
kelse som definert i dette direktivs artikkel 2, skal delingen gjennomføres 
bestemmelsene i dette direktivs kapittel I.

2. Når medlemsstatene tillater at selskapene nevnt i nr. 1 gjennomfører delin
stiftelse av nye selskaper som definert i artikkel 21, skal slik deling gjenno
res etter bestemmelsene i dette direktivs kapittel II.

3. Når medlemsstatene tillater at selskapene nevnt i nr. 1 gjennomfører delin
overtakelse, som definert i artikkel 2 nr. 1, kombinert med deling ved stift
av ett eller flere nye selskaper som definert i artikkel 21 nr. 1, skal slik de
være underlagt bestemmelsene i kapittel I og artikkel 22.

4. Artikkel 1 nr. 2 og 3 idirektiv 78/855/EØF får anvendelse.

KAPITTEL I
Deling ved overtakelse
Artikkel 2

1. I dette direktiv menes med deling ved overtakelse, en fremgangsmåte som
bærer at et selskap oppløses uten avvikling og overdrar samtlige aktiva o
siva til flere selskaper, mot at aksjeeierne i selskapet som deles blir tildelt a
i selskapene som mottar innskudd som følge av delingen, heretter kalt «m
ende selskaper», og eventuelt en kontant utbetaling som ikke overstiger 1
de tildelte aksjenes pålydende verdi, eller av deres bokførte pariverdi de
aksjene ikke har pålydende verdi.

2. Artikkel 3 nr. 2 i direktiv 78/855/EØF får anvendelse.
3. Når det i dette direktiv vises til direktiv 78/855/EØF, menes med uttryk

«fusjonerende selskaper» selskapene som deltar i delingen, med uttrykke
overdragende selskap» menes selskapet som deles, med uttrykket «overt
selskap» menes hvert av de mottakende selskaper, og med uttrykket «fu
plan» menes delingsplanen.

Artikkel 3
1. Administrasjons- eller ledelsesorganene iselskapene som deltar i en delin

utarbeide en skriftlig delingsplan.
2. Delingsplanen skal inneholde minst følgende opplysninger:

a) form, navn og forretningskontor for hvert selskap som deltar i delingen
b) aksjenes bytteforhold og størrelsen på eventuell kontant utbetaling,
c) nærmere regler for utlevering av aksjebrevene i de mottakende selska
d) fra hvilket tidspunkt aksjene gir rett til å ta del i utbyttet, og alle særlige

kår forbundet med denne rettigheten,
e) fra hvilket tidspunkt transaksjonene i selskapet som deles, regnskapsm

skal anses som foretatt for ett av de mottakende selskapenes regning
f) hvilke rettigheter de mottakende selskapene gir eiere av aksjer med sæ

rettigheter, og eiere av andre verdipapirer enn aksjer, eller hvilke tiltak 
foreslås med hensyn til dem,

g) enhver særlig fordel som gis til de sakkyndige nevnt i artikkel 8 nr. 1 o
medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganene i se
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pene som deltar i delingen,
h) nøyaktig beskrivelse og fordeling av aktiva og passiva som skal overf

til hvert av de mottakende selskaper,
i) fordeling av aksjer i de mottakende selskaper til aksjeeierne i selskape

deles, og kriteriet for fordelingen.

3.
a) Når et av aktivene ikke er tildelt i delingsplanen og når fortolkningen

planen ikke gjør det mulig å avgjøre fordelingen, skal dette aktivum e
dets verdi fordeles på alle mottakende selskaper i forhold til den netto 
som tildeles hvert av disse selskapene etter delingsplanen.

b) Når en del av gjelden ikke er tildelt i delingsplanen og når fortolkningen
planen ikke gjør det mulig å avgjøre fordelingen, skal hvert av de mot
ende selskaper være solidarisk ansvarlig for denne gjeld. Medlemsst
kan bestemme at slikt solidaransvar skal være begrenset til den netto
som tildeles hvert mottakende selskap.

Artikkel 4
Delingsplanen skal offentliggjøres for hvert av selskapene som deltar 

deling, på den måte som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i sa
med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF1),46 minst en måned før dagen for den gen
ralforsamling som skal ta stilling til delingsplanen.

Artikkel 5
1. En deling krever minst samtykke fra generalforsamlingen i hvert av selska

som deltar i delingen. Artikkel 7 i direktiv 78/855/EØF får anvendelse når
gjelder hvilket flertall som kreves for et slikt vedtak, hva vedtaket skal omf
og når særskilt avstemning er nødvendig.

2. Når aksjene i de mottakende selskaper tildeles aksjeeierne i selskapet som
på annen måte enn i forhold til deres rettigheter i dette selskapets kapita
medlemsstatene bestemme at de aksjeeierne som representerer mindre
dette selskapet, kan kreve sine aksjer innløst. I slike tilfeller skal de ha kra
et vederlag som tilsvarer verdien av aksjene. Dersom det oppstår uenigh
vederlaget, skal dette kunne fastsettes av en domstol.

Artikkel 6
En medlemsstats lovgivning kan unnlate å kreve at delingen skal godkjenn

generalforsamlingen i et mottakende selskap dersom følgende vilkår er oppfy
a) offentliggjørelsen angitt i artikkel 4 skal for hvert mottakende selskap ha fu

sted minst en måned før dagen for generalforsamlingen som skal ta stilli
delingsplanen, i selskapet som skal deles,

b) minst en måned før dagen nevnt under bokstav a) skal alle aksjeeiere i de
takende selskap ha rett til innsyn i dokumentene nevnt i artikkel 9 nr. 1 ved
skapets forretningskontor,

c) en eller flere aksjeeiere i et mottakende selskap som eier en minste pros
av den tegnede kapital, skal ha rett til å kreve innkalling til generalforsaml
det mottakende selskap, der det skal tas stilling til om delingen skal godkje
Denne minste prosentdel kan ikke settes til mer enn 5 %. Medlemsstaten
imidlertid bestemme at aksjer uten stemmerett skal holdes utenfor ved b
ningen av denne prosentdelen.

Artikkel 7

46. EFT nr. L 295 av 20.10.1978, s. 36
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1. Administrasjons- eller ledelsesorganene i hvert av selskapene som delta
deling skal utarbeide en detaljert skriftlig rapport som redegjør for delings
nen og anfører de juridiske og økonomiske begrunnelsene for den, sp
aksjenes bytteforhold og kriteriet for fordelingen av aksjene.

2. Rapporten skal også omtale eventuelle særlige vanskeligheter som har o
i forbindelse med vurderingen.
Den skal også opplyse om utarbeidelse av rapporten for de mottakende s
per om kontroll med innskudd i annet enn penger som nevnt i artikkel 27 
i direktiv 77/91/EØF1),
47 og registeret der denne rapporten skal oppbevares.

3. Administrasjons- eller ledelsesorganene i et selskap som er delt, skal info
selskapets generalforsamling og administrasjons- eller ledelsesorganen
mottakende selskaper slik at disse kan informere sitt selskaps generalfo
ling om alle vesentlige endringer i aktiva og passiva som har funnet sted m
dagen for utarbeidelse av delingsplanen og dagen for den generalforsam
det delte selskapet som skal ta stilling til delingsplanen.

Artikkel 8
1. For hvert av selskapene som deltar i delingen skal en eller flere sakkyndig

er uavhengige av selskapene, og som er oppnevnt og godkjent av en r
myndighet eller forvaltningsmyndighet, gjennomgå delingsplanen og utarb
en skriftlig rapport til aksjeeierne. En medlemsstats lovgivning kan likevel f
sette at det oppnevnes en eller flere uavhengige sakkyndige for alle selsk
som deltar i delingen dersom slik oppnevning foretas av en rettslig mynd
eller forvaltningsmyndighet på felles anmodning fra selskapene. De sakkyn
kan i henhold til den enkelte medlemsstats lovgivning være fysiske eller 
diske personer eller selskaper.

2. Artikkel 10 nr. 2 og 3 i direktiv 78/855/EØF får anvendelse.
3. Medlemsstatene kan bestemme at rapporten om kontroll med innskudd i 

enn penger som nevnt i artikkel 27 nr. 2 i direktiv 77/91/EØF, og rapporten
delingsplanen som nevnt i denne artikkels nr. 1, skal utarbeides av den e
samme sakkyndige.

Artikkel 9
1. Minst en måned før dagen for generalforsamling som skal ta stilling til deli

planen, skal alle aksjeeiere ha rett til innsyn i minst følgende dokumente
forretningskontoret:
a) delingsplanen,
b) årsregnskap og årsberetninger fra de tre foregående regnskapsår for s

pene som deltar i delingen,
c) en mellombalanse avsluttet senest første dag i tredje måned før dag

delingsplanen, dersom det siste årsregnskapet gjelder et regnskapså
ble avsluttet mer enn seks måneder før denne dag,

d) rapportene fra administrasjons- eller ledelsesorganene i selskapene
deltar i delingen, nevnt i artikkel 7 nr. 1,

e) rapportene nevnt i artikkel 8.

2. Mellombalansen angitt i nr. 1 bokstav c) skal utarbeides etter de samme 
der og med samme utforming som balansen i det siste årsoppgjøret.
En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at:

47. EFT nr. L 61 av 5.3.1977, s. 26
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a) det ikke er nødvendig å oppta ny vareopptelling;
b) de verdifastsettelser som er oppført i siste balanse skal endres bare for

posteringer i regnskapsbøkene; det skal likevel tas hensyn til:
– foreløpige avskrivninger og avsetninger,
– betydelige endringer i faktisk verdi som ikke fremgår av bokføringe

3. Etter anmodning skal enhver aksjeeier ha rett til uten omkostninger å få
stendig eller om ønskelig delvis gjenpart av dokumentene nevnt i nr. 1.

Artikkel10
Medlemsstatene kan tillate at artikkel 7, artikkel 8 nr. 1 og 2 og artikkel 9 n

bokstav c), d) og e) ikke anvendes, dersom alle aksjeeiere og eiere av andre
papirer som gir stemmerett i selskapene som deltar i delingen har gitt avk
dette.

Artikkel 11
Vern av arbeidstakernes rettigheter i hvert av de selskaper som deltar i en 

skal reguleres i samsvar med direktiv 77/187/EØF1).48

Artikkel 12
1. Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette en ordning for tilstrekkelig ver

interessene til kreditorene i selskapene som deltar i en deling hvis fordring
oppstått før offentliggjørelsen av delingsplanen og ikke er forfalt når offen
gjørelsen finner sted.

2. For dette formål skal medlemsstatenes lovgivning minst fastsette at kredit
skal ha rett til tilstrekkelig sikkerhet når den økonomiske situasjonen i selsk
som deles og i selskapet som overtar forpliktelsen i samsvar med delingsp
nødvendiggjør slikt vern og når disse kreditorene ikke allerede har slik sik
het.

3. Dersom en kreditor i selskapet som har overtatt forpliktelsen i samsvar
delingsplanen ikke har fått sine krav dekket, skal de mottakende selskape
solidarisk ansvarlig for forpliktelsen. Medlemsstatene kan begrense 
ansvaret til de nettoaktiva som er tildelt hvert enkelt selskap bortsett fra se
pet som har overtatt forpliktelsen. Medlemsstatene kan unnlate å anvende
nummer når delingen er underlagt rettslig kontroll i samsvar med artikkel 2
et flertall av kreditorene som representerer tre fjerdedeler av fordringene,
et flertall i en gruppe kreditorer som representerer tre fjerdedeler av fordrin
i denne gruppen i selskapet som er delt, på et møte avholdt i samsvar med
kel 23 nr. 1 bokstav c), har gitt avkall på å gjøre gjeldende dette solidaran

4. Artikkel 13 nr. 3 i direktiv 78/855/EØF får anvendelse.
5. Med forbehold for reglene om felles utøvelse av rettigheter for obligasjons

i selskaper som deltar i en deling, får nr. 1 og 4 anvendelse på slike inneh
unntatt når delingen er godkjent av en forsamling av obigasjonsinnehav
dersom nasjonal lovgivning inneholder bestemmelser om slik forsamling, 
av den enkelte innehaver.

6. Medlemsstatene kan bestemme at de mottakende selskaper skal være so
ansvarlig for forpliktelsene til selskapet som deles. De kan i så fall unnla
anvende de foregående nummer.

7. Når en medlemsstat samtidig med anvendelsen av reglene om kreditorver
1 til 5 stiller krav om solidaransvar for de mottakende selskaper etter regl
nr. 6, kan den begrense slikt solidaransvar til de netto verdier som tildeles
enkelt selskap.

48. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 9
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Artikkel 13
Innehavere av verdipapirer som ikke er aksjer og som det er knyttet særlig

tigheter til, skal ha rettigheter i de mottakende selskapene der disse verdipapir
gjøres gjeldende i samsvar med delingsplanen, som minst tilsvarer rettighete
hadde i selskapet som er delt, med mindre en endring av disse rettighetene 
kjent av en forsamling av innehavere av slike verdipapirer dersom nasjonal lo
ning inneholder bestemmelser om slik forsamling, eller av den enkelte innehav
slike verdipapirer, eller med mindre innehaverne har rett til å få sine verdipa
gjenkjøpt.

Artikkel 14
Dersom en medlemsstats lovgivning ikke har bestemmelser om forebygg

rettslig eller forvaltningsmessig kontroll med lovligheten av deling, eller når k
trollen ikke omfatter alle rettsakter som kreves for deling, får artikkel 16 i dire
78/855/EØF anvendelse.

Artikkel 15
Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette hvilken dag delingen får virknin
Artikkel 16

1. Delingen skal for hvert selskap som deltar i en deling offentliggjøres på
måte som er bestemt i lovgivningen i hver enkelt medlemsstat i samsvar
artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF.

2. Ethvert mottakende selskap kan selv gjennomføre formalitetene i forbind
med offentliggjørelse angående selskapet som er delt.

Artikkel 17
1. En deling skal ipso jure ha følgende rettsvirkninger som inntrer samtidig:

a) både i forholdet mellom det delte selskapet og de mottakende selskap
i forhold til tredjemann overdras det delte selskapets aktiva og passiva
helhet til de mottakende selskaper; overdragelsen finner sted i samsva
fordelingen fastsatt i delingsplanen eller i artikkel 3 nr. 3,

b) aksjeeierne i selskapet som er delt blir aksjeeiere i ett eller flere mottak
selskaper i samsvar med fordelingen fastsatt i delingsplanen,

c) selskapet som er delt opphører.

2. Aksjer i et mottakende selskap skal ikke byttes mot aksjer i selskapet som 
når aksjene i selskapet som deles, eies enten:
a) av det mottakende selskapet selv eller av en person som opptrer i ege

men for selskapets regning, eller
b) av det delte selskapet selv eller av en person som opptrer i eget navn

for selskapets regning.

3. Det foregående skal ikke berøre de medlemsstaters lovgivning som kreve
sielle formaliteter for at overdragelse av visse aktiva, rettigheter og forplikte
i et selskap som er delt, skal få virkning overfor tredjemann. Det eller de 
takende selskaper som får slike aktiva, rettigheter eller forpliktelser overf
samsvar med delingsplanen eller artikkel 3 nr. 3, kan selv gjennomføre 
formalitetene; medlemsstatenes lovgivning kan likevel tillate at selskap so
delt fortsetter å gjennomføre formalitetene i et begrenset tidsrom som bo
fra i spesielle tilfeller ikke kan settes til mer enn seks måneder fra den da
delingen får virkning.

Artikkel 18
Medlemsstatenes lovgivning skal minst inneholde bestemmelser om det e

ningsansvar medlemmene i administrasjons- eller ledelsesorganene i det de
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skapet har overfor selskapets aksjeeiere på grunn av forsømmelse fra disse m
mers side i forbindelse med delingens forberedelse og gjennomføring, og e
ningsansvaret for de sakkyndige med ansvar for å utarbeide rapporten nevnt 
kel 8 for selskapet, på grunn av forsømmelse fra dissesakkyndiges side unde
relsen av deres oppgaver.

Artikkel 19
1. Medlemsstatenes lovgivning kan inneholde regler for delingers ugyldighet

på følgende vilkår:
a) ugyldigheten skal fastslås ved en rettsavgjørelse,
b) en deling som har fått virkning i henhold til artikkel 15 kan erklæres ug

dig bare dersom det ikke er foretatt forebyggende rettslig eller forvaltni
messig kontroll av delingens lovlighet, eller dersom den ikke er legalis
eller dersom det påvises at generalforsamlingens vedtak er ugyldig
kan erklæres ugyldig i henhold til nasjonal lovgivning,

c) det kan ikke reises søksmål om ugyldighet når det er gått mer enn
måneder fra den dag da delingen fikk virkning overfor den person 
påberoper seg ugyldighet, eller dersom det feilaktige forholdet er rettet

d) når det er mulig å rette opp en mangel som kan medføre at delingen e
res ugyldig, skal retten gi de berørte selskaper en tidsfrist for å bringe
holdet i orden,

e) en rettsavgjørelse som kjenner en deling ugyldig, skal offentliggjøre
den måte som er bestemt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i sam
med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF,

f) når en medlemsstats lovgivning tillater at tredjemann påklager en slik r
avgjørelse, skal dette skje innen seks måneder etter at rettsavgjørel
offentliggjort som fastsatt i direktiv 68/151/EØF,

g) en rettsavgjørelse som kjenner en deling ugyldig, skal ikke i seg selv b
gyldigheten av de forpliktelser som er inngått av eller overfor de mot
ende selskaper og som har oppstått før rettsavgjørelsen ble offentliggjo
etter dagen nevnt i artikkel 15,

h) det enkelte mottakende selskap skal være ansvarlig for de forpliktelse
påhviler selskapet og som er oppstått etter den dag da delingen trådte
og før den dag da rettsavgjørelsen som kjenner delingen ugyldig ble o
liggjort. Selskapet som er delt skal også være ansvarlig for disse forpli
ser; medlemsstatene kan bestemme at dette ansvaret begrenses til d
av nettoverdien som er tildelt det mottakende selskap som har pådra
slike forpliktelser.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a), kan en medlemsstats lovgivning også 
holde bestemmelser om at en deling kan erklæres ugyldig av en forvaltn
myndighet dersom et slikt vedtak kan prøves for domstolene. Bokstav b), d
f), g) og h) får tilsvarende anvendelse på forvaltningsmyndigheten. Det
ikke reises en slik sak om ugyldighet når det er gått mer enn seks måned
dagen nevnt i artikkel 15.

3. Ovennevnte skal ikke berøre medlemsstatenes lovgivning om deling 
erklæres ugyldig som følge av annen kontroll enn forebyggende rettslig 
forvaltningsmessig kontroll av delingens lovlighet.

Artikkel 20
Med forbehold for artikkel 6, kan medlemsstatene unnlate å kreve at deling

godkjennes av generalforsamlingen i selskapet som deles når de mottakende
per til sammen eier alle aksjene i selskapet som deles og alle andre verdipapir
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gir stemmerett ved generalforsamlingen i selskapet som deles, og når min
gende vilkår er oppfylt:
a. hvert enkelt selskap som deltar i delingen skal foreta offentliggjørelsen fas

i artikkel 4 minst en måned før delingen får virkning,
b. minst en måned før delingen får virkning skal alle aksjeeierne i selskapene

deltar i delingen ha rett til innsyn i dokumentene nevnt i artikkel 9 nr. 1, ved
selskaps forretningskontor. Artikkel 9 nr. 2 og 3 får også anvendelse,

c. en eller flere av aksjeeierne i selskapet som deles, som eier en minstepros
av den tegnede kapital, skal ha rett til å kreve innkalling til generalforsaml
selskapet som deles, der det skal tas stilling til om delingen skal godkje
Denne minsteprosentdelen kan ikke settes til mer enn 5%. Medlemsstaten
likevel bestemme at aksjer uten stemmerett skal holdes utenfor ved beregn
av denne prosentdelen,

d. når det i et selskap som deles ikke innkalles til generalforsamling som sk
stilling til godkjennelse av delingen, skal opplysningene nevnt i artikkel 7 n
omfatte enhver vesentlig endring i aktiva og passiva som har funnet sted
dagen for utarbeidelse av delingsplanen.

KAPITTEL II
Deling ved stiftelse av nye selskaper
Artikkel 21

1. I dette direktiv menes med deling ved stiftelse av nye selskaper, den fremg
måte som innebærer at et selskap oppløses uten avvikling og overdrar sa
aktiva og passiva til flere nystiftede selskaper, mot at aksjeeierne i sels
som deles får tildelt aksjer i de mottakende selskaper, og eventuelt en ko
utbetaling som ikke overstiger 10% av de tildelte aksjenes pålydende v
eller av den bokførte pariverdi dersom aksjene ikke har pålydende verdi.

2. Artikkel 4 nr. 2 i direktiv 78/855/EØF får anvendelse.

Artikkel 22
1. Med forbehold for artikkel 11 og 12 i direktiv 68/151/EØF, får artikkel 3, 4

og 7, artikkel 8 nr. 1 og 2, og artikkel 9 til 19 i dette direktiv anvendelse
deling ved stiftelse av nye selskaper. I denne sammenheng menes med ut
«selskapet som deltar i en deling», selskapet som deles, og med uttrykke
skap som mottar innskudd som følge av delingen» menes hvert av de ny
skapene.

2. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 3 nr. 2, skal delingsplanen angi fo
navn og forretningskontor for hvert av de nye selskapene.

3. Delingsplanen og, dersom de foreligger som et særskilt dokument, stiftels
kument eller utkast til dette, samt vedtekter eller utkast til disse, for hvert a
nye selskapene, skal godkjennes av generalforsamlingen i selskapet so
deles.

4. Medlemsstatene kan bestemme at rapporten om kontroll med innskudd i 
enn penger nevnt i artikkel 10 i direktiv 77/91/EØF, og rapporten om deli
planen nevnt i artikkel 8 nr. 1 i dette direktiv, skal utarbeides av den elle
samme sakkyndige.

5. Medlemsstatene kan bestemme at hverken artikkel 8 eller artikkel 9 får an
delse med hensyn til de sakkyndiges rapport når aksjene i hvert av de ny
skapene tildeles aksjeeierne i selskapet som deles i forhold til deres rettig
i dette selskaps kapital.

KAPITTEL III
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Deling under kontroll av rettslig myndighet
Artikkel 23

1. Medlemsstatene kan anvende nr. 2 når delingen er underlagt kontroll a
rettslig myndighet som har fullmakt til:
a) å innkalle til generalforsamling i selskapet som deles, slik at den kan ta

ling til delingen,
b) å påse at aksjeeierne i hvert av selskapene som deltar i en deling, har m

eller kan skaffe seg minst dokumentene nevnt i artikkel 9 innen en frist
gir dem tid til å gå gjennom dokumentene før dagen for den generalfor
ling i deres selskap som skal ta stilling til delingen; når en medlems
benytter muligheten nevnt i artikkel 6, skal det gis en tilstrekkelig lang 
til at aksjeeierne i de mottakende selskaper kan utøve de rettigheter so
dem etter artikkel 6,

c) å innkalle til enhver form for kreditormøte i alle selskaper som deltar 
deling slik at det kan ta stilling til delingen,

d) å påse at kreditorene i alle selskaper som deltar i delingen har mottat
kan skaffe seg minst delingsplanen innen en frist som gir dem tid til 
gjennom planen før dagen nevnt i bokstav b),

e) å godkjenne delingsplanen.

2. Når den rettslige myndighet fastslår at vilkårene i nr. 1 bokstav b) og d) er
fylt og at aksjeeiere og kreditorer ikke vil bli skadelidende, kan den frita sel
pene som deltar i delingen fra å anvende:
a) artikkel 4, forutsatt at ordningen for tilstrekkelig vern av kreditorenes in

esser nevnt i artikkel 12 nr. 1 dekker alle fordringer uansett når de har
stått,

b) vilkårene i artikkel 6 bokstav a) og b) når en medlemsstat benytter m
heten nevnt i artikkel 6,

c) artikkel 9, med hensyn til den frist og de regler som er fastsatt for å gi a
eierne mulighet til innsyn i dokumentene nevnt i samme artikkel.

KAPITTEL IV
Andre transaksjoner som sidestilles med deling
Artikkel24
Når en medlemsstats lovgivning tillater at kontantutbetalingen i forbind

med en av fremgangsmåtene nevnt i artikkel 1 overstiger 10%, får kapittel I, 
III anvendelse.

Artikkel 25
Når en medlemsstats lovgivning tillater en av fremgangsmåtene nevnt i ar

1 uten at selskapet som deles opphører, får kapittel I, II og III anvendelse, med
tak av artikkel 17 nr. 1 bokstav c).

KAPITTEL V
Sluttbestemmelser
Artikkel 26

1. Medlemsstatene skal før 1. januar 1986 sette i kraft de lover og forskrifter
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv dersom de på denne dag t
de transaksjoner som omfattes av dette direktiv. De skal umiddelbart unde
Kommisjonen om dette.

2. Når en medlemsstat gir tillatelse til deling etter dagen nevnt i nr. 1, skal
sette i kraft bestemmelsene nevnt i nr. 1 på den dag da det gis tillatelse til d
Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

3. Det kan imidlertid gis en frist på fem år fra bestemmelsene nevnt i nr. 1 
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kraft med hensyn til anvendelsen av disse bestemmelsene på «unreg
companies» i Det forente kongerike og i Irland.

4. Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 12 og 13 når det gjelder
av obligasjoner og andre verdipapirer som kan konverteres til aksjer, de
emisjonsvilkårene på det tidspunkt da bestemmelsene i nr. 1 og 2 trer i kra
forhånd har fastlagt disse eiernes stilling i tilfelle deling.

5. Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette direktiv på deling og transak
sidestilt med deling, der det i forbindelse med forberedelse eller gjennomfø
allerede er foretatt en handling eller gjennomført en formalitet som er på
etter nasjonal lovgivning, på det tidspunkt da bestemmelsene i nr. 1 eller 
i kraft.

Artikkel 27
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 17. desember 1982.
For Rådet
H. CHRISTOPHERSEN
Formann
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EFT nr. L 193/83 s. 1
Nr. 6
SJUENDE RÅDSDIREKTIV
av 13. juni 1983
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om konsoli-

derte regnskaper
(83/349/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 nr. 3 bokstav g),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),49

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2),50

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),51 og
ut fra følgende betraktninger:
Rådet vedtok 25. juli 1978 direktiv 78/660/EØF4)52 om samordning av nasjona

lovgivning om årsregnskaper for visse selskapsformer. Et stort antall selskap
en del av foretaksgrupper. Det bør settes opp konsoliderte regnskaper for at
kerne og tredjemann kan få de økonomiske opplysninger om disse foretaks
pene. Det er derfor nødvendig å samordne de nasjonale lovgivninger om ko
derte regnskaper med sikte på å gjennomføre målsettingene om at slike oppl
ger skal være sammenlignbare og likeverdige.

For å fastsette vilkårene for konsolideringen, må det tas hensyn ikke bare
tilfeller der kontrollmyndigheten bygger på et flertall av stemmene, men også 
tilfeller der kontrollmyndigheten bygger på avtaler, når slike er tillatt. Det må d
uten være tillatt for medlemsstatene å dekke det tilfelle der den faktiske utøve
kontroll under visse omstendigheter er skjedd på grunnlag av et stemmerettsm
tall. Det må også være tillatt for medlemsstatene å dekke tilfellet av foretaksgr
der foretakene er likestilt.

Samordningen av konsoliderte regnskaper har til formål å verne interesser
tet til aksjeselskaper. Dette vernet innebærer at det må settes opp konsolidert
skaper når et slikt selskap er en del av en foretaksgruppe, og at slike regnsk
det minste er obligatorisk når selskapet er et hovedforetak. Når et underforeta
er et hovedforetak, er det dessuten nødvendig at foretaket setter opp konso
regnskaper ut fra behovet for å gi fullstendige opplysninger. Imidlertid kan
under visse omstendigheter må, et slikt hovedforetak unntas fra plikten til å
opp konsoliderte regnskaper dersom deltakereog tredjemann har tilstrekkelig

Det kan være berettiget å unnta foretaksgrupper som ikke overstiger en
størrelse, fra plikten til å sette opp konsoliderte regnskaper. Det er derfor nødv
å fastsette maksimumsgrenser for slike unntak. På denne bakgrunn kan me
statene enten fastsette at overskridelsen av den numeriske grense for ett av
kriterier er tilstrekkelig til ikke å anvende unntaket, eller de kan vedta lavere nu
riske grenser enn fastsatt i direktivet.

De konsoliderte regnskapene må gi et pålitelig bilde av aktiva og passiv
den økonomiske stilling og av resultatet for foretaksgruppen som inngår i kon
deringen. Det er derfor et prinsipp at det konsoliderte regnskap skal omfatt
foretak i gruppen. Foretakenes aktiva og passiva samt inntekter og utgifter ska
helhet tas med i konsolideringen med særskilt omtale av interesser som kan fø

49. EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 1
50. EFT nr. L 61 av 5.3.1977, s. 26
51. EFT nr. C 121 av 2.6.1976, s. 2
52. EFT nr. C 163 av 10.7.1978, s. 60
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personer utenfor gruppen. Det må imidlertid foretas nødvendige korrigeringer
eliminere virkningene av de økonomiske forbindelser mellom de konsoliderte 
takene.

Det må fastlegges en rekke prinsipper for oppstilling av konsoliderte regn
per og for verdifastsettelse i regnskapene for å sikre at postene er ensartede o
menlignbare både med hensyn til metodene for verdifastsettelse og med hen
de regnskapsperioder regnskapene omfatter.

Kapitalinteresser i foretak der foretak som inngår i konsolideringen har en 
delig innflytelse, skal tas med i det konsoliderte regnskap ved egenkapitalmet

Notene til det konsoliderte regnskap skal inneholde nøyaktige opplysninge
foretak som skal inngå i konsolideringen.

Visse unntak som opprinnelig ble tillatt som en overgangsordning i direktiv
660/EØF, kan opprettholdes med forbehold for en senere etterprøving -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
AVSNITT 1
Vilkår for oppstilling av konsoliderte regnskaper
Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal pålegge ethvert foretak som hører inn under nasjon
givning, å sette opp et konsolidert regnskap og en konsolidert årsberetnin
som dette foretaket (hovedforetaket):
a) har flertallet av stemmene til aksjeeierne eller deltakerne i et annet fo

(underforetak), eller
b) har rett til å oppnevne eller avsette et flertall av medlemmene i et a

foretaks (underforetaks) administrasjons-, ledelses- eller kontrollorga
samtidig er aksjeeier eller deltaker i dette foretaket, eller

c) har rett til å utøve en bestemmende innflytelse på et foretak (underfor
der det er aksjeeier eller deltaker, i henhold til en avtale med dette fore
eller i henhold til en bestemmelse i foretakets vedtekter, når den lovgiv
dette underforetaket hører inn under tillater at det hører inn under 
avtaler eller vedtektsbestemmelser. Medlemsstatene kan unnla
bestemme at hovedforetaket skal være aksjeeier eller deltaker i unde
taket. Medlemsstater der lovgivningen ikke inneholder bestemmelse
en slik avtale eller vedtektsbestemmelse, skal ikke pålegges å anv
denne bestemmelse, eller

d) er aksjeeier eller deltaker i et foretak, og
aa. flertallet av medlemmene i dette foretakets (underforetakets) adm

trasjons-, ledelses- eller kontrollorgan som har fungert i løpet av r
skapsåret og i det foregående regnskapsår og inntil oppstillingen a
konsoliderte regnskap, er blitt oppnevnt bare i kraft av å utøve ho
foretakets stemmer, eller

bb. foretaket, i henhold til en avtale med andre aksjeeiere eller deltak
dette foretaket (underforetaket), alene kontrollerer flertallet av aksj
ernes eller deltakernes stemmer i dette foretaket. Medlemsstaten
fastsette nærmere bestemmelser om avtalens form og innhold.

Medlemsstatene skal som et minimum pålegge de bestemmelser som er o
under bokstav bb).
De kan gjøre anvendelsen av bokstav aa) avhengig av at eierandele
utgjøre 20 % eller mer av aksjeeiernes eller deltakernes stemmer.
Bokstav aa) skal imidlertid ikke anvendes dersom et annet foretak ov
underforetaket har de rettigheter som er nevnt under bokstav a), b) eller c

2. Foruten tilfellene nevnt i nr. 1 og inntil en senere samordning, kan medlem
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tene pålegge ethvert foretak som hører inn under nasjonal lovgivning, å
opp et konsolidert regnskap og en konsolidert årsberetning når dette fore
(hovedforetaket) har en kapitalinteresse som definert i artikkel 17 i direktiv
660/EØF, i et annet foretak (underforetak), og når
a) det faktisk utøver en bestemmende innflytelse på underforetaket, elle
b) det selv og underforetaket er underlagt hovedforetakets felles ledelse

Artikkel 2
1. Ved anvendelse av artikkel 1 nr. 1 bokstav a), b) og d) skal ethvert annet u

foretaks stemmer og rett til oppnevnelse og avsettelse og de rettigheter t
som handler i eget navn, men for hovedforetakets eller et annet underfor
regning, komme i tillegg til hovedforetakets rettigheter.

2. Ved anvendelse av artikkel 1 nr. 1 bokstav a), b) og d) skal det fra de rettig
som er nevnt i nr. 1, trekkes de rettigheter som:
a) er knyttet til aksjer eller andeler som eies for en persons regning som

er hovedforetaket eller et underforetak av dette, eller
b) er knyttet til aksjer eller andeler som holdes som sikkerhet, forutsatt at 

rettighetene utøves i samsvar med de instrukser som er mottatt, elle
holdes i forbindelse med utlån som et ledd i vanlig forretningsvirksom
forutsatt at stemmeretten utøves i garantistens interesse.

3. Ved anvendelse av artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og d), skal det fra det sam
antall stemmer som disponeres av underforetakets aksjeeiere eller delt
trekkes de stemmer som er knyttet til aksjer eller andeler som eies av dette
taket selv, av dets underforetak eller av en som handler i eget navn, for
foretakenes regning.

Artikkel 3
1. Med forbehold for artikkel 13, 14 og 15 skal hovedforetaket og alle dets un

foretak inngå konsolideringen uansett hvor underforetakene har sitt forretn
kontor.

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal ethvert underforetak av et underforetak anse
et underforetak av hovedforetaket for de foretak som skal inngå i konsolid
gen.

Artikkel 4
1. I henhold til dette direktiv skal hovedforetaket og alle dets underforetak in

i konsolideringen, når enten hovedforetaket eller ett eller flere underforeta
organisert i en av følgende selskapsformer:
a) i Forbundsrepublikken Tyskland

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Ges
schaft mit beschränkter Haftung,

b) i Belgia
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en comm
par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société d
sonnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met be
aansprakelijkheid,

c) i Danmark
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber,

d) i Frankrike
la société anonyme, la société en commandite par actions, la soc
responsabilité limitée,

e) i Hellas
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f) i Irland

public companies limited by shares or by guarantee, private comp
limited by shares or by guarantee,

g) i Italia
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la socie
responsabilità limitata,

h) i Luxembourg
La société anonyme, la société en commandite par actions, la soc
responsabilité limitée,

i) i Nederland
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met be
aansprakelijkheid,

j) i Det forente kongerike
public companies limited by shares or by guarantee, private compa
limited by shares or by garantee.

2. Medlemsstatene kan imidlertid gjøre unntak fra plikten nevnt i artikkel 1 n
når hovedforetaket ikke er organisert i noen av de selskapsformer som er 
nr. 1.

Artikkel 5
1. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra plikten nevnt i artikkel 1 nr. 1 når ho

foretaket er et finansierende holdingselskap som definert i artikkel 5 nr
direktiv 78/660/EØF, og når
a) det i løpet av regnskapsåret verken direkte eller indirekte har grepet 

ledelsen av underforetaket, og
b) det i løpet av regnskapsåret eller de fem foregående regnskapsår ikk

brukt stemmeretten knyttet til dets kapitalinteresse ved oppnevnelse 
medlem av underforetakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollo
eller, når bruk av stemmerett har vært nødvendig for at underforeta
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan skal fungere, forutsatt at
ken aksjeeiere eller deltakere som har flertallet av stemmene i hovedfo
ket, medlemmer av dette foretakets administrasjons-, ledelses-, og kon
organ eller dets aksjeeiere eller deltakere med flertallet av stemmen
medlemmer av underforetakets administrasjons-, ledelses- og kontro
gan og at disse organers medlemmer som er oppnevnt på denne må
utført sine verv uten innblanding eller påvirkning fra hovedforetaket e
et av dets underforetak, og

c) det har gitt lån bare til foretak der det har en kapitalinteresse. Er det gi
til andre, skal disse lånene være tilbakebetalt innen årsregnskapet for
gående regnskapsår er avsluttet, og

d) når unntaket er gitt av en forvaltningsmyndighet etter kontroll av at ov
nevnte vilkår er oppfylt.

2.
a) Når det er gjort unntak for et finansierende holdingselskap, får ikke arti

43 nr. 2 i direktiv 78/660/EØF anvendelse på dette selskapets årsregns
fra tidspunktet nevnt i artikkel 49 nr. 2, når det gjelder andeler som
stemmeflertall i dette selskapets underforetak.

b) Når det gjelder andeler som gir stemmeflertall, kan opplysningene ne
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artikkel 43 nr. 1 post 2) i direktiv 78/660/EØF utelates, når de kan væ
alvorlig skade for selskapet, dets aksjeeiere eller deltakere eller et av
underforetak. Medlemsstatene kan gjøre denne utelatelsen avhengig
en forvaltnings- eller rettsmyndighet har gitt tillatelse på forhånd. Det 
angis i notene til regnskapet at disse opplysningene er utelatt.

Artikkel 6
1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 kan medlemsstatene gjøre 

tak fra plikten nevnt i artikkel 1 nr. 1, når de foretak som skal inngå i kons
deringen, på grunnlag av sist vedtatte årsregnskap samlet ikke overskrid
numeriske grenser for to av de tre kriterier som er nevnt i artikkel 27 i dire
78/660/EØF, på det tidspunkt hovedforetakets balanse avsluttes.

2. Medlemsstatene kan ved beregningen av ovennevnte numeriske grenser
eller fastsette at den motregning som er nevnt i artikkel 19 nr. 1 eller den u
telse som er nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav a) og b), ikke skal gjennomf
I dette tilfelle skal de numeriske grenser for kriteriene for den samlede ba
og nettoomsetningen økes med 20 %.

3. Artikkel 12 i direktiv 78/660/EØF får anvendelse på kriteriene nevnt ovenf
4. Denne artikkel får ikke anvendelse når et av foretakene som skal inngå i k

lideringen, er et selskap hvis verdipapirer er opptatt til offisiell notering på
fondsbørs i en medlemsstat.

5. I inntil 10 år fra den dag som er nevnt i artikkel 49 nr. 2, kan medlemssta
multiplisere de numeriske grenser for kriteriene uttrykt i ECU med inntil 2,5
øke det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret til maksimum 500

Artikkel 7
Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 og 6 skal medlemsstatene u

fra plikten fastsatt i artikkel 1 nr. 1 ethvert hovedforetak som hører inn under n
nal lovgivning og som samtidig er et underforetak, når dets eget hovedforetak
inn under en medlemsstats lovgivning i følgende to tilfeller:
a) hovedforetaket eier alle andelene eller aksjene i foretaket som er unntatt.

foretakets andeler og aksjer som eies av medlemmer av dets administra
ledelses- eller kontrollorganer i henhold til lovfestet eller vedtektsfestet p
skal ikke medregnes,

b) hovedforetaket eier 90 % eller mer av andelene eller aksjene i foretaket s
unntatt, og de andre aksjeeierne eller deltakerne i foretaket har godkjent u
ket.

I den utstrekning en medlemsstats lovgivning den dag dette direktiv vedtas fa
ter konsolidering i dette tilfellet, kan medlemsstaten unnlate å anvende d
bestemmelse i ti år fra tidspunktet nevnt i artikkel 49 nr. 2.
2. Unntaket skal være underlagt følgende vilkår:

a) Foretaket som unntas og, med forbehold for artikkel 13, 14 og 15, alle
underforetak skal inngå i det konsoliderte regnskap til en større fore
gruppe dersom hovedforetaket hører inn under en medlemsstats lo
ning,

b)
aa. det konsoliderte regnskap nevnt under bokstav a) og den konsoli

årsberetning for den større foretaksgruppen skal settes opp av gru
hovedforetak og revideres etter lovgivningen i den medlemsstat d
foretaket hører inn under, i samsvar med dette direktiv,

bb. det konsoliderte regnskap nevnt under bokstav a), den konsoliderte
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beretning nevnt under bokstav aa) og beretningen fra den som
ansvaret for revisjonen av disse regnskapene, og eventuelt vedl
nevnt i artikkel 9, skal offentliggjøres av foretaket som er unntatt, e
reglene i lovgivningen i medlemsstaten dette foretak hører inn und
samsvar med artikkel 38. Medlemsstaten kan kreve at disse doku
tene offentliggjøres på medlemsstatens offisielle språk og at overs
sen av dokumentene blir bekreftet,

c) i notene til årsregnskapet for det foretak som er unntatt, skal det opp
om:
aa. firma og forretningskontor for det hovedforetak som setter opp det k

soliderte regnskap nevnt under bokstav a), og
bb. unntaket fra plikten til å sette opp konsolidert regnskap og konsoli

årsberetning.

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende denne artikkel på selskap hvis ve
pirer er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs i en medlemsstat.

Artikkel 8
1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 og 6 kan medlemsstatene 

feller som ikke omfattes av artikkel 7 nr. 1, unnta fra plikten fastsatt i artikk
nr. 1 ethvert hovedforetak som hører inn under nasjonal lovgivning og 
samtidig er et underforetak hvis hovedforetak hører inn under en medlem
lovgivning, dersom alle vilkår i artikkel 7 nr. 2 er oppfylt og aksjeeierne e
deltakerne i det foretak som er unntatt,som eier aksjer eller andeler som 
en minsteprosent av foretakets tegnede kapital, senest seks måneder inne
skapsårets utgang ikke har krevd at det skal settes opp et konsolidert reg
Medlemsstatene kan ikke fastsette denne prosentandel til mer enn 10 % fo
aksjeselskaper og kommandittaksjeselskaper eller mer enn 20 % for andre
tak.

2. En medlemsstat kan ikke gjøre unntaket avhengig av at hovedforetaket so
ter opp det konsoliderte regnskap nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a), også
høre inn under nasjonal lovgivning.

3. En medlemsstat kan ikke gjøre unntaket avhengig av vilkår som gjelder op
ling og revisjon av det konsoliderte regnskap nevnti artikkel 7 nr. 2 boksta

Artikkel 9
1. Medlemsstatene kan gjøre unntaket fastsatt i artikkel 7 og 8 avhengig av 

gis tilleggsopplysninger i samsvar med dette direktiv i det konsoliderte r
skap nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) eller i et vedlegg dersom dette kreve
de foretak som hører inn under vedkommende medlemsstats nasjonale l
ning og som under tilsvarende omstendigheter har plikt til å sette opp kon
derte regnskaper.

2. Medlemsstatene kan dessuten gjøre unntaket avhengig av at det i notene
konsoliderte regnskap nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) eller i årsregnskap
det foretak som er unntatt, gis alle eller noen av følgende opplysninger om
taksgruppen hvis hovedforetak er unntatt fra plikten til å sette opp konso
regnskap:
– beløp for anleggsmidler
– nettoomsetning
– årsresultat og beløp for egenkapital og andre reserver
– det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret.
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Artikkel 10
Artikkel 7 til 9 skal ikke berøre medlemsstatenes lovgivning om oppstilling

konsoliderte regnskaper eller konsoliderte årsberetninger
- når disse dokumentene er nødvendige som informasjon for ansatte eller

representanter, eller
- settes opp etter anmodning fra en forvaltnings- eller rettsmyndighet til 

bruk.

Artikkel 11
1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 og artikkel 5 og 6 kan medlemsstatene u

fra plikten fastsatt i artikkel 1 nr. 1, ethvert hovedforetak som hører inn u
nasjonal lovgivning og som samtidig er et underforetak, når dets hovedfo
ikke hører inn under en medlemsstats lovgivning og følgende vilkår blir o
fylt:
a) det foretak som er unntatt og, med forbehold for artikkel 13, 14 og 15,

dets underforetak inngår i det konsoliderte regnskap til en større fore
gruppe,

b) det konsoliderte regnskap nevnt under bokstav a), og eventuelt den k
liderte årsberetning, settes opp i samsvar med dette direktiv eller på t
rende måte som for konsoliderte regnskaper eller konsoliderte årsbere
ger som er satt opp i samsvar med dette direktiv,

c) det konsoliderte regnskap nevnt under bokstav a) ovenfor er revidert 
eller flere personer som er autorisert i henhold til den nasjonale lovgiv
som det foretak som har satt opp regnskapet, hører inn under.

2. Artikkel 7 nr. 2 bokstav b) bb) og bokstav c) og artikkel 8 og 10 får anvend
3. En medlemsstat kan bare fastsette unntak i henhold til denne artikkel de

den fastsetter tilsvarende unntak i henhold til artikkel 7 til 10.

Artikkel 12
1. Med forbehold for artikkel 1 til 10 kan medlemsstatene pålegge ethvert for

som hører inn under nasjonal lovgivning, plikt til å sette opp et konsoli
regnskap og en konsolidert årsberetning, når
a) dette foretaket og ett eller flere andre foretak som ikke har en tilknyt

som nevnt i artikkel 1 nr. 1 og 2, er underlagt en felles ledelse i henho
en avtale med dette foretaket eller i henhold til vedtektsbestemmelse
disse foretakene, eller

b) administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganene til dette foretaket o
eller flere andre foretak som ikke har en tilknytning som nevnt i artikk
nr. 1 eller 2, for flertallets vedkommende består av de samme persone
har fungert i løpet av regnskapsåret og fram til det konsoliderte regn
settes opp.

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal foretak som har en tilknytning som definert i
og alle deres underforetak inngå i konsolideringen i henhold til dette dire
når ett eller flere av disse foretakene er organisert i en av selskapsformene
i artikkel 4.

3. Artikkel 3, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5 og 6, artikkel 13 til 28, artikkel 29 nr. 
3, 4 og 5, artikkel 30 til 38 og artikkel 39 nr. 2 får anvendelse på det konsolid
regnskap og den konsoliderte årsberetning som nevnt i denne artikkel, ide
visningene til hovedforetaket anses som henvisninger til alle foretak nevn
1. Med forbehold for artikkel 19 nr. 2 skal imidlertid postene «kapital», «ov
kurs ved tegning», «oppskrivningsfond», «reserver», «fremført resultat
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«årsresultat» i det konsoliderte regnskap omfatte de sammenlagte belø
hvert av foretakene nevnt i nr. 1.

Artikkel 13
1. Et foretak kan holdes utenfor det konsoliderte regnskap når det er av uves

betydning i forhold til formålet nevnt i artikkel 16 nr. 3.
2. Når flere foretak oppfyller kravet fastsatt i nr. 1, skal de likevel tas med i

konsoliderte regnskap dersom de samlet er av vesentlig betydning i forho
formålet nevnt i artikkel 16 nr. 3.

3. Et foretak kan dessuten holdes utenfor det konsoliderte regnskap når:
a) alvorlige og langvarige begrensninger i vesentlig grad er til hinder for

aa. hovedforetakets utøvelse av dets rettigheter over dette foretakets a
eller ledelse, eller

bb. utøvelsen av dette foretakets felles ledelse har en slik tilknytning 
nevnt i artikkel 12 nr. 1,

b) de opplysninger som er nødvendige for å sette opp konsoliderte regns
i samsvar med dette direktiv, ikke kan innhentes uten uforholdsmessig
kostnader og innen en rimelig frist,

c) dette foretakets aksjer eller andeler utelukkende eies med sikte på s
avhendelse.

Artikkel 14
1. Når ett eller flere foretak som skal inngå i konsolideringen, utøver en så

skjellig virksomhet at en innlemmelse i det konsoliderte regnskap er ufore
med plikten fastsatt i artikkel 16 nr. 3, skal disse foretak med forbehold
artikkel 33 holdes utenfor konsolideringen.

2. Nr.1 skal ikke anvendes ene og alene fordi foretak som skal inngå i konso
ringen, er foretak dels innen industri, dels innen handel og dels innen tjen
ytelse, eller fordi disse foretakene utøver industri- eller handelsvirksomhet
forskjellige produkter eller utfører forskjellige tjenesteytelser.

3. Anvendelse av nr. 1 skal angis i notene og behørig begrunnes. Dersom år
skapene eller de konsoliderte regnskapene til foretak som på denne måte
des utenfor konsolideringen, ikke offentliggjøres i samme medlemsstat i 
svar med direktiv 68/151/EØF1),53 skal de vedlegges de konsoliderte regnsk
pene eller stilles til rådighet for offentligheten. I sistnevnte tilfelle skal en k
av disse dokumentene utleveres etter anmodning og til en pris som ikke 
stiger administrasjonskostnadene for kopien.

Artikkel 15
1. Når artikkel 16 nr. 3 får anvendelse, kan medlemsstatene tillate at et hoved

tak som ikke utøver industri- eller forretningsvirksomhet, holdes utenfor k
solideringen når hovedforetaket har aksjer eller andeler i et underforetak i
hold til en felles ordning med ett eller flere foretak som holdes utenfor kon
deringen.

2. Årsregnskapet til hovedforetaket skal vedlegges det konsoliderte regnska
3. Når dette unntak anvendes, skal enten artikkel 59 i direktiv 78/660/EØF an

des på hovedforetakets årsregnskap eller opplysningene som følger av a
delsen av nevnte artikkel, skal oppføres i notene.

AVSNITT 2 

53. EFT nr. C 75 av 26.3.1977, s. 5
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Metoder for oppstilling av konsoliderte regnskaper
Artikkel 16

1. Det konsoliderte regnskap skal omfatte konsolidert balanse, konsolidert r
tatregnskap og noter. Disse dokumentene skal utgjøre en helhet.

2. Det konsoliderte regnskap skal stilles opp på en oversiktlig måte og i sam
med dette direktiv.

3. Det konsoliderte regnskap skal gi et pålitelig bilde av aktiva og passiva,
økonomiske stilling og resultatet for gruppen av foretak som inngår i kon
deringen.

4. Dersom anvendelsen av bestemmelsene i dette direktiv ikke er tilstrekke
å gi et pålitelig bilde som nevnt i nr. 3, skal det fremlegges tilleggsopplysnin

5. Dersom anvendelsen av en bestemmelse i artikkel 17 til 35 og artikkel 39 i
takstilfeller viser seg å være uforenlig med plikten fastsatt i nr. 3, skal det g
unntak fra den aktuelle bestemmelse for at det skal gis et pålitelig bilde i
hold til nr. 3. Et slikt unntak skal angis i notene og behørig begrunnes, med
lysning om dets innvirkning på aktiva og passiva, den økonomiske stilling
resultatet. Medlemsstatene kan nærmere angi unntakstilfellene og fas
regler for unntakene.

6. Medlemsstatene kan tillate eller fastsette at det i det konsoliderte regnsk
andre opplysninger i tillegg til dem som kreves i dette direktiv.

Artikkel 17
1. Artikkel 3 til 10, 13 til 26 og 28 til 30 i direktiv 78/660/EØF får anvendelse 

oppstillingen av konsoliderte regnskaper, med forbehold for bestemmels
dette direktiv og med de nødvendige endringer som følger av de særlige fo
som gjør seg gjeldende for konsoliderte regnskaper sammenlignet med år
skaper.

2. Dersom særskilte omstendigheter medfører uforholdsmessig store kostn
kan medlemsstatene tillate at varebeholdninger slås sammen i det konso
regnskap.

Artikkel 18
Aktiva og passiva til foretak som inngår i konsolideringen, skal i sin helhe

med i den konsoliderte balanse.
Artikkel 19

1. Den bokførte verdi av aksjene eller andelene i kapitalen til foretakene som
går i konsolideringen, skal regnes mot den andel denne verdien represen
vedkommende foretaks ansvarlige kapital.
a) Denne motregning skal foretas på grunnlag av bokført verdi på det 

punkt foretaket for første gang inngikk i konsolideringen. De differan
som fremkommer ved motregningen, skal så langt det er mulig ford
direkte på de poster i den konsoliderte balanse som har en høyere
lavere verdi enn den bokførte verdi.

b) Medlemsstatene kan tillate eller fastsette at motregningen foretas på g
lag av verdien av påviselige aktiva og passiva på det tidspunkt aksjene
andelene ble ervervet, eller, når disse er ervervet på forskjellige tidsp
ter, på det tidspunkt da foretaket ble et underforetak.

c) Eventuelle differanser som gjenstår etter anvendelsen av bokstav a)
som fremkommer ved anvendelse av bokstav b), skal føres opp i den
soliderte balanse som egen post med tilsvarende betegnelse. Denne p
de metoder som anvendes og eventuelle større endringer i forhold til 
gående regnskapsår, skal forklares i notene. Dersom en medlemsstat 
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en motregning mellom positive og negative differanser, skal også ford
gen av disse differansene oppføres i notene.

2. Nr. 1 får imidlertid ikke anvendelse på aksjer eller andeler i hovedforeta
kapital som enten eies av hovedforetaket selv eller av et annet foretak som
går i konsolideringen. I det konsoliderte regnskap skal disse aksjene eller 
lene anses som egne aksjer eller egne andeler i samsvar med direktiv 7
EØF.

Artikkel 20
1. Medlemsstatene kan tillate eller fastsette at den bokførte verdi av aksjene

andelene i kapitalen til foretaket som inngår i konsolideringen, bare skal re
mot den tilsvarende andel i kapitalen dersom:
a) de aksjer eller andeler som eies, utgjør minst 90 % av pålydende verdi

i mangel av pålydende verdi, den bokførte pariverdi av foretakets a
eller andeler bortsett fra de som er nevnt i artikkel 29 nr. 2 bokstav
direktiv 77/91/EØF1),54

b) det forhold som er nevnt under bokstav a), er oppnådd i henhold til en
ning der det fastsettes at et foretak som inngår i konsolideringen, uts
aksjene eller andelene,

c) den ordning som er nevnt under bokstav b), ikke forutsetter en kontant 
taling på over 10 % av pålydende verdi, eller i mangel av pålydende v
den bokførte pariverdi av de aksjer eller andeler som er utstedt,

2. Enhver differanse som fremkommer ved anvendelsen av bestemmelsene 
skal henholdsvis legges til eller trekkes fra de konsoliderte reserverer.

3. Anvendelse av metoden beskrevet i nr. 1, endringene i reservene dette me
og firma og forretningskontor for de foretak det gjelder, skal angis i noten

Artikkel 21
Beløp som kan henføres til aksjer eller andeler i konsoliderte underforeta

som eies av andre enn foretak som inngår i konsolideringen, skal oppføres
konsoliderte balanse som egen post med tilsvarende betegnelse.

Artikkel 22
Inntektene og utgiftene til de foretak som inngår i konsolideringen, skal 

helhet tas med i det konsoliderte resultatregnskap.
Artikkel 23
Det resultat som kan henføres til aksjer eller andeler i underforetak som in

i konsolideringen og som eies av andre enn foretak som inngår i konsolideri
skal oppføres i det konsoliderte resultatregnskap som egen post med tilsva
betegnelse.

Artikkel 24
Det konsoliderte regnskap skal settes opp etter prinsippene angitt i artikk

til 28.
Artikkel 25

1. Reglene som anvendes ved konsolideringen, kan ikke endres fra et regns
til et annet.

2. Unntak fra nr. 1 kan tillates i særskilte tilfeller. Unntak skal angis i notene
behørig begrunnes med angivelse av unntakenes innvirkning på aktiva og
siva, den økonomiske stilling og resultatet for gruppen av foretak som inn
konsolideringen.

54. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
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Artikkel 26
1. De konsoliderte regnskapene skal vise aktiva og passiva, den økonomisk

ling og resultatet for de foretak som inngår i konsolideringen, som om d
foretakene var et enkelt foretak. Særlig skal
a) passiva og fordringer mellom de foretak som inngår i konsolideringen,

lates fra de konsoliderte regnskapene,
b) inntekter og utgifter i forbindelse med transaksjoner mellom de foretak 

inngår i konsolideringen, utelates fra de konsoliderte regnskapene,
c) overskudd og tap som er oppstått ved transaksjoner mellom foretaken

inngår i konsolideringen, og som er medregnet i eiendelenes bokførte v
skal utelates fra det konsoliderte regnskap. Inntil en senere samordnin
medlemsstatene likevel tillate at utelatelsene nevnt ovenfor, foretas 
hold til den andel av kapitalen hovedforetaket sitter med i hvert av un
foretakene som inngår i konsolideringen.

2. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra nr. 1 bokstav c) når transaksjon
skjedd i samsvar med normale markedsvilkår og når det vil medføre uforh
messig store kostnader å utelate overskudd og tap. Det skal opplyses om 
fra dette prinsipp, og dersom unntakene har en betydelig innvirkning på a
og passiva, den økonomiske stilling og resultatet til gruppen av foretak som
går i konsolideringen, skal dette angis i notene til det konsoliderte regnsk

3. Unntak fra bestemmelsene i nr. 1 bokstav a), b) og c) skal bare tillates n
aktuelle beløp er av uvesentlig betydning i forhold til formålet nevnt i artik
16 nr. 3.

Artikkel 27
1. Det konsoliderte regnskap skal settes opp på samme dag som hovedfore

årsregnskap.
2. Medlemsstatene kan likevel tillate eller fastsette at det konsoliderte regn

skal settes opp på en annen dag, for å ta hensyn til den dag da balansen a
for de fleste eller de mest betydningsfulle foretak som inngår i konsoliderin
Når dette unntaket anvendes, skal det angis i notene til det konsoliderte
skap og behørig begrunnes. Det skal dessuten tas hensyn til eller gis oppl
om viktige hendelser som berører aktiva og passiva, den økonomiske stilli
resultatet til et foretak som inngår i konsolideringen og som har funnet sted
lom den dag da foretakets balanse ble avsluttet og den dag det konso
regnskap ble avsluttet.

3. Dersom balansen til et foretak som inngår i konsolideringen, er avsluttet
enn tre måneder før dagen for avslutningen av det konsoliderte regnskap
dette foretaket inngå i konsolideringen på grunnlag av et delårsregnskap s
satt opp på den dag det konsoliderte regnskap ble avsluttet.

Artikkel 28
Dersom sammensetningen av gruppen av foretak som inngår i konsolideri

har endret seg vesentlig i løpet av regnskapsåret, skal det konsoliderte reg
inneholde opplysninger som gjør det mulig å foreta en meningsfylt sammenlig
av de på hverandre følgende konsoliderte regnskaper. Dersom endringen er v
lig, kan medlemsstatene tillate eller fastsette at denne plikten skal oppfylles v
det settes opp en justert åpningsbalanse eller et justert resultatregnskap.

Artikkel 29
1. Aktiva og passiva i det konsoliderte regnskap skal verdifastsettes etter e

tede metoder og i samsvar med artikkel 31 til 42 og artikkel 60 i direktiv
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2.

a) Foretaket som setter opp det konsoliderte regnskap, skal anvende de s
metoder for verdifastsettelse som de som anvendes i dets eget årsreg
Medlemsstatene kan imidlertid tillate eller fastsette at det i det konsolid
regnskap anvendes andre metoder for verdifastsettelse i samsvar med
nevnte artikler i direktiv 78/660/EØF.

b) Når dette unntak anvendes, skal det angis i notene til det konsoliderte 
skap og behørig begrunnes.

3. Når foretak som inngår i konsolideringen, har verdifastsatt aktiva og pas
som skal omfattes av det konsoliderte regnskap etter metoder som avvik
dem som anvendes ved konsolideringen, skal det foretas ny verdifastsette
eiendelene og forpliktelsene i samsvar med de metoder som anvendes ve
solideringen, med mindre resultatet av en slik ny verdifastsettelse er av uve
lig betydning i forhold til formålet nevnt i artikkel 16 nr. 3. Det kan i særsk
tilfeller gjøres unntak fra dette prinsippet. Slike unntak skal angis i notene t
konsoliderte regnskap og behørig begrunnes. 

4. I den konsoliderte balanse og det konsoliderte resultatregnskap skal de
konsolideringen tas hensyn til den differanse som fremkommer mellom ili
skatt for dette og tidligere regnskapsår, og skatt som allerede er betalt el
bli betalt for disse regnskapsår, dersom det er sannsynlig at et av de konso
foretakene får en slik faktisk utgift i overskuelig fremtid.

5. Dersom det utelukkende av skattemessige grunner foretas ekstraordinær
regulering av aktiva som skal inngå i det konsoliderte regnskap, skal eiend
ikke medregnes i det konsoliderte regnskap før reguleringene er utelatt. 
lemsstatene kan imidlertid tillate eller fastsette at eiendelene oppføres i de
soliderte regnskap uten at disse reguleringene utelates, forutsatt at bel
oppføres i notene til det konsoliderte regnskap og behørig begrunnes.

Artikkel 30
1. Dersom den særskilte post nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav c) svarer til en 

tiv differanse fremkommet ved konsolideringen, skal den behandles 
reglene i direktiv 78/660/EØF for posten «goodwill».

2. Medlemsstatene kan tillate at en positiv differanse fremkommet ved konso
ringen straks og på en tydelig måte fratrekkes reservene.

Artikkel 31
Dersom det beløp som er oppført som egen post som nevnt i artikkel 19

bokstav c) svarer til en negativ differanse fremkommet ved konsolideringen, ka
ikke oppføres i det konsoliderte resultatregnskap,med mindre
a. denne differanse på tidspunktet for ervervet svarer til en forventet ugu

utvikling i vedkommende foretaks fremtidige resultat eller til forventede ko
nader for foretaket, og i den utstrekning dette virkelig skjer, eller

b. i den utstrekning denne differanse svarer til en oppnådd gevinst.

Artikkel 32
1. Når et foretak som inngår i konsolideringen sammen med ett eller flere fo

som ikke inngår i konsolideringen, leder et annet foretak, kan medlemsst
tillate eller fastsette at dette foretaket tas med pro rata i det konsoliderte 
skap i forhold til de rettigheter som det foretak som inngår i konsoliderin
har i dets kapital.

2. Artikkel 13 til 31 får tilsvarende anvendelse på den pro rata-konsolidering 
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3. Dersom denne artikkel anvendes, får ikke artikkel 33 anvendelse når det fo

som er gjenstand for pro rata- konsolidering, er et assosiert foretak i henh
artikkel 33.

Artikkel 33
1. Dersom et foretak som inngår i konsolideringen, utøver en betydelig innfly

på driften og den økonomiske politikk i et foretak som ikke inngår i konsol
ringen (assosiert foretak), og det har en kapitalinteresse i dette foretake
definert i artikkel 17 i direktiv 78/660 EØF, skal denne kapitalinteresse op
res i den konsoliderte balanse som egen post med tilsvarende betegne
foretak kan sies å utøve en betydelig innflytelse over et annet foretak når d
20 % eller mer av stemmene til aksjeeierne eller deltakerne i dette fore
Artikkel 2 får anvendelse.

2. Når denne artikkel anvendes første gang på en kapitalinteresse nevnt i nr. 
denne oppføres i den konsoliderte balanse enten med:
a) sin bokførte verdi beregnet i samsvar med reglene for verdifastsette

direktiv 78/660/EØF. Differansen mellom denne verdi og den del av e
kapitalen og andre reserver som kapitalinteressen representerer, ska
særskilt i den konsoliderte balanse eller i notene. Differansen skal bere
på den dag da metoden ble anvendt for første gang, eller med

b) den del av det assosierte foretaks ansvarlige kapital som kapitalinter
representerer. Differansen mellom dette beløpet og den bokførte verd
satt i samsvar med reglene for verdifastsettelse i direktiv 78/660/EØF
angis særskilt i den konsoliderte balanse eller i notene. Differansen
beregnes på den dag da metoden ble anvendt for første gang.

c) Medlemsstatene kan fastsette anvendelse av enten bokstav a) eller b)
konsoliderte balanse eller i notene skal det angis om bokstav a) eller
anvendt, 

d) ved anvendelse av bokstav a) eller b) kan medlemsstatene dessuten
eller fastsette at differansen beregnes på den dag aksjene eller andele
ervervet, eller dersom de er ervervet på forskjellige tidspunkter, på den
foretaket ble et assosiert foretak.

3. Når et assosiert foretaks aktiva eller passiva verdifastsettes etter andre m
enn dem som ble anvendt ved konsolideringen i samsvar med artikkel 29
kan det ved beregningen av differansen nevnt i nr. 2 bokstav a) eller b), fo
ny verdifastsettelse etter de metoder som ble anvendt ved konsolideringe
det ikke foretatt en ny verdifastsettelse, skal dette angis i notene. Medlem
tene kan kreve en ny verdifastsettelse.

4. Den bokførte verdi nevnt i nr. 2 bokstav a) eller den del av det assosierte 
aks ansvarlige kapital som er nevnt i nr. 2 bokstav b), skal økes eller redu
i forhold til endringer som er skjedd i regnskapsåret, i den del av det asso
foretaks ansvarlige kapital som kapitalinteressen representerer. Verdien
reduseres med kapitalinteressens andel i utbyttet.

5. I den utstrekning en positiv differanse nevnt i nr. 2 bokstav a) eller b) ikke
knyttes til noen kategori aktiva eller passiva, skal differansen behandles i 
svar med artikkel 30 og artikkel 39 nr. 3.

6. Den andel i det assosierte foretaks resultat som kan henføres til denne k
interesse, skal oppføres i det konsoliderte resultatregnskap som egen po
tilsvarende betegnelse.

7. Utelatelsene nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav c), skal foretas i den utstrek
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de aktuelle opplysninger er kjente eller tilgjengelige. Artikkel 26 nr. 2 og 3
anvendelse.

8. Når et assosiert foretak setter opp konsoliderte regnskaper, får bestemm
i ovennevnte nummer anvendelse på egenkapitalen og andre reserver s
oppført i de konsoliderte regnskapene.

9. Det er ikke nødvendig å anvende denne artikkel når andelene i det asso
foretaks kapital er av uvesentlig betydning i forhold til formålet nevnt i artik
16 nr. 3.

Artikkel 34
I tillegg til de opplysninger som kreves i henhold til andre bestemmelser i d

direktiv, skal notene som et minimum inneholde opplysninger om:
1. Metodene for verdifastsettelse som anvendes for de forskjellige poster 

konsoliderte regnskap og de metoder som anvendes ved beregningen av
reguleringer. For poster i det konsoliderte regnskap som er eller opprinneli
angitt i fremmed valuta, skal det opplyses om grunnlaget for omregninge
den valuta som er anvendt ved oppstillingen av det konsoliderte regnskap

2.
a) Firma og forretningskontor for foretakene som inngår i konsolidering

den kapitalandel i disse foretakene, bortsett fra hovedforetaket, som e
foretakene som inngår i konsolideringen eller av en person som han
eget navn, men for disse foretakenes regning; de vilkår som er nevnt i 
kel 1 og artikkel 12 nr. 1 og som etter anvendelse av artikkel 2 har ligg
grunn for konsolideringen. Sistnevnte opplysning kan imidlertid utela
når konsolideringen er foretatt på grunnlag av artikkel 1 nr. 1 bokstav a
når andelen av kapitalen og av stemmene er den samme.

b) De samme opplysninger skal gis om foretak som i henhold til artikke
og 14 holdes utenfor konsolideringen, og med forbehold for artikkel 14
3 skal det begrunnes hvorfor foretakene nevnt i artikkel 13 holdes ute

3.
a) Firma og forretningskontor for de foretak som i henhold til artikkel 33 

1 er assosiert med foretak som inngår i konsolideringen, samt opplysn
om den kapitalandel i disse foretakene som eies av foretakene som in
konsolideringen eller av en person som handler i eget navn, men for 
foretakenes regning.

b) De samme opplysninger skal gis om assosierte foretak nevnt i artikk
nr. 9 og begrunnelsen for å anvende denne bestemmelse.

4. Firma og forretningskontor for de foretak der det er foretatt en pro rata-ko
lidering i henhold til artikkel 32, de forhold som ligger til grunn for den fel
ledelse og opplysninger om den kapitalandel som eies av foretakene som 
i konsolideringen eller av en person som handler i eget navn, men for disse
takenes regning.

5. Bortsett fra foretakene nevnt i nr. 2, 3 og 4, firma og forretningskontor fo
foretak som inngår i konsolideringen og de som er holdt utenfor i henho
artikkel 14, enten selv eller ved en person som handler i eget navn men for
foretakenes regning, som et minimum eier en prosentdel av kapitalen som
lemsstatene ikke kan fastsette til mer enn 20 %, med angivelse av kapitala
ens størrelse, størrelsen på egenkapitalen og andre reserver og større
vedkommende foretaks resultatregnskap for siste regnskapsår regnska
vedtatt. Disse opplysningene kan utelates når de er av uvesentlig betyd
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forhold til formålet nevnt i artikkel 16 nr. 3. Opplysning om egenkapital 
andre reserver og resultat kan også utelates når vedkommende foreta
offentliggjør sin balanse og ovennevnte foretak direkte eller indirekte eier 
dre enn 50 % av foretaket.

6. Passiva slik det fremgår av den konsoliderte balansen og som forfaller til 
ling etter mer enn fem år, og de samlede passiva i den konsoliderte balans
foretak som inngår i konsolideringen, stiller pantsikkerhet for med angivels
sikkerhetens art og form.

7. Det samlede beløp for de økonomiske forpliktelser som ikke er oppført i
konsoliderte balanse, i den utstrekning en slik opplysning er til hjelp ved 
dering av den økonomiske stilling for alle foretak som inngår i konsolidering
Pensjonsforpliktelser og forpliktelser overfor tilknyttede foretak som ikke i
går i konsolideringen, skal oppføres særskilt.

8. Den konsoliderte nettoomsetning som definert i artikkel 28 i direktiv 78/6
EØF fordelt på aktivitetstyper og på geografiske markeder, i den utstrek
disse aktivitetstyper og markeder er vesensforskjellige når det gjelder å or
sere salget av de varer og tjenesteytelser som er en del av den vanlige vir
het til gruppen av foretak som samlet inngår i konsolideringen.

9.
a) Det gjennomsnittlige antall ansatte i løpet av regnskapsåret i de foretak

inngår i konsolideringen, inndelt i grupper, og dersom det ikke er ne
særskilt i det konsoliderte resultatregnskap, personalkostnader for 
skapsåret.

b) Det gjennomsnittlige antall ansatte i løpet av regnskapsåret i de foreta
artikkel 32 får anvendelse, skal angis særskilt.

10. I hvilket omfang beregningen av det konsoliderte årsresultat er berørt av e
difastsettelse av postene som, ved avvik fra prinsippene i artikkel 31 og ar
34 til 42 i direktiv 78/660/EØF og artikkel 29 nr. 5 i dette direktiv, er foreta
løpet av regnskapsåret eller et tidligere regnskapsår med sikte på skatt
Når en slik verdifastsettelse har en vesentlig innvirkning på den fremti
beskatning av gruppen av foretak som inngår i konsolideringen, skal 
angis.

11. Differansen mellom skatt som er utgiftsført i det konsoliderte resultatregn
for inneværende og foregående regnskapsår, og skatt som allerede er bet
skal betales for disse regnskapsår, i den utstrekning denne forskjell er av e
betydning for fremtidig beskatning. Beløpet kan også angis samlet i bala
som egen post med tilsvarende betegnelse.

12. Honorarer som i regnskapsåret er tilstått medlemmene i hovedforetakets 
nistrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer for deres verv i hovedforetake
dets underforetak, og de forpliktelser som er oppstått eller inngått på de sa
vilkår, når det gjelder pensjoner til tidligere medlemmer av ovennevnte org
Det samlede beløp skal angis for hver kategori. Medlemsstatene kan kre
opplysningene i første punktum også skal omfatte honorarer tilstått i for
delse med verv i foretak som har en tilknytning som nevnt i artikkel 32 e
artikkel 33.

13. Forskudd og kreditter som hovedforetaket eller et underforetak har gitt til m
lemmer av hovedforetakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorg
med angivelse av rentesats, de vesentligste vilkår og eventuelt tilbakeb
beløp, samt forpliktelser inngått på deres vegne i form av en eller annen ga
Det samlede beløp skal angis for hver kategori. Medlemsstatene kan kre
opplysningene nevnt i første punktum også skal omfatte forskudd og kre
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Artikkel 35
1. Medlemsstatene kan tillate at opplysningene fastsatt i artikkel 34 nr. 2, 3, 4

a) gis i form av en oversikt fremlagt i samsvar med artikkel 3 nr. 1 og 2 i di
tiv 68/151/EØF; dette skal angis i notene,

b) utelates dersom de kan være til alvorlig skade for ett av de foretak
berøres av disse bestemmelsene. Medlemsstatene kan gjøre denne
telse avhengig av at en forvaltnings- eller rettsmyndighet på forhånd g
tillatelse til en slik utelatelse. Utelates disse opplysninger, skal det opp
om det i notene.

2. Bokstav 1 b) skal også gjelde opplysningene fastsatt i artikkel34 nr. 8.

AVSNITT 3
Konsolidert årsberetning
Artikkel 36

1. Den konsoliderte årsberetning skal som et minimum inneholde en pål
fremstilling av den økonomiske stilling og den forretningsmessige utvikling
den foretaksgruppe som inngår i konsolideringen.

2. Når det gjelder disse foretakene, skal beretningen også inneholde opplysn
om:
a) viktige hendelser som er inntruffet etter regnskapsårets avslutning.
b) forventet utvikling for foretaksgruppen,
c) forsknings- og utviklingsvirksomhet i foretaksgruppen,
d) antall og pålydende verdi eller i mangel av pålydende verdi bokført p

verdi av alle aksjer eller andeler i hovedforetaket som eies av foretaket
av underforetak eller av en person som handler i eget navn, men for 
foretakenes regning. Medlemsstatene kan tillate eller fastsette at disse
lysningene oppføres i notene.

AVSNITT 4
Revisjon av konsoliderte regnskaper
Artikkel 37

1. Foretaket som setter opp det konsoliderte regnskap, skal sørge for at det r
res av en eller flere personer som er autorisert til å revidere regnskaper i he
til lovgivningen i den medlemsstat dette foretaket hører inn under.

2. Den eller de personer som har ansvaret for revisjonen av det konsoliderte
skap, skal også påse at den konsoliderte årsberetning er i samsvar med d
soliderte regnskap for samme regnskapsår.

AVSNITT 5
Offentlighet for konsoliderte regnskaper
Artikkel 38

1. Det behørig godkjente konsoliderte regnskap, den konsoliderte årsberetni
beretningen fra den person som har ansvaret for revisjonen av det konso
regnskap, skal offentliggjøres av foretaket som har satt opp det konsoli
regnskap, etter de bestemmelser som i samsvar med artikkel 3 i direktiv 68
EØF er fastsatt i lovgivningen til den medlemsstat som dette foretaket høre
under.

2. Artikkel 47 nr. 1 annet ledd i direktiv 78/660/EØF skal gjelde for den kons
derte årsberetning.
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3. Artikkel 47 nr. 1 annet ledd siste punktum i direktiv 78/660/EØF skal lyde:
«En kopi av hele beretningen eller deler av den skal utleveres etter anmod
Prisen for en slik kopi skal ikke overstige administrasjonskostnadene».

4. Når foretaket som har satt opp det konsoliderte regnskap, er organiser
annen form enn den som er nevnt i artikkel 4 og det etter sin nasjonale lo
ning ikke har plikt til å offentliggjøre dokumentene nevnt i nr. 1 på samme m
som fastsatt i artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF, skal det likevel som et minim
stille dem til rådighet for offentligheten på sitt hovedkontor. Kopi av di
dokumentene skal utleveres etter anmodning. Prisen for en slik kopi ska
overstige admininstrasjonskostnadene.

5. Artikkel 48 og 49 i direktiv 78/660/EØF får anvendelse.
6. Medlemsstatene skal fastsette egnede sanksjoner dersom bestemmelse

offentlighet i denne artikkel ikke overholdes.

AVSNITT 6
Overgangsbestemmelser og sluttbestemmelser
Artikkel 39

1. Når det konsoliderte regnskap for første gang settes opp i samsvar med
direktiv for en foretaksgruppe som allerede hadde en tilknytning som ne
artikkel 1 nr. 1 før gjennomføringen av bestemmelsene nevnt i artikkel 49 n
kan medlemsstatene tillate eller fastsette at det ved anvendelse av artikkel
1 tas hensyn til den bokførte verdi av aksjene eller andelene og den del av
kapitalen og andre reserver som denne verdien representerer på et tidliger
punkt, men senest når den første konsolideringen finner sted.

2. Nr. 1 skal gjelde tilsvarende for verdifastsettelse i henhold til artikkel 33 n
av aksjer eller andeler eller av den del av egenkapitalen og andre reser
representerer i kapitalen til et foretak assosiert med et foretak som inngår 
solideringen, og for pro rata-konsolidering nevnt i artikkel 32.

3. Når den særskilte posten nevnt i artikkel 19 nr. 1 svarer til en positiv differ
fremkommet ved konsolideringen og oppstått før det konsoliderte regnska
satt opp for første gang i henhold til dette direktiv, kan medlemsstatene t
at:
a) ved anvendelse av artikkel 30 nr. 1 skal det begrensede tidsrom på m

fem år fastsatt i artikkel 37 nr. 2 i direktiv 78/660/EØF, beregnes fra 
dag det konsoliderte regnskap settes opp for første gang i samsva
dette direktiv, og

b) fradraget i henhold til artikkel 30 nr. 2 foretas i reservene på den dag
konsoliderte regnskap settes opp for første gang i samsvar med dette 
tiv.

Artikkel 40
1. Inntil utløpet av de fastsatte frister for gjennomføring i nasjonal lovgivning

direktivene som utfyller direktiv 78/660/EØF, og som harmoniserer best
melsene om årsregnskapene for banker og andre finansinstitusjoner og
kringsforetak, kan medlemsstatene gjøre unntak fra bestemmelsene i 
direktiv om oppstilling av det konsoliderte regnskap og metoder for verdif
settelse av postene i disse regnskapene, samt om hvilke opplysninger so
gis i notene
a) for ethvert foretak som skal konsolideres og som er en bank, en a

finansinstitusjon eller et forsikringsforetak,
b) når foretakene som skal konsolideres, hovedsakelig omfatter ba

finansinstitusjoner eller forsikringsforetak.
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Medlemsstatene kan også gjøre unntak fra artikkel 6, men bare når det g
de numeriske grenser og kriterier som skal gjelde for ovennevnte foretak.

2. En medlemsstat kan i den utstrekning den ikke har pålagt alle foretak so
banker, andre finansinstitusjoner eller forsikringsforetak, å sette opp kon
derte regnskaper før gjennomføringen av bestemmelsene nevnt i artikkel 
1, inntil gjennomføring i nasjonal lovgivning av ett av direktivene nevnt i nr
men senest for de regnskapsår som avsluttes i 1993, tillate at 
a) plikten fastsatt i artikkel 1 nr. 1 oppheves for ovennevnte foretak når d

hovedforetak. Det skal opplyses om dette i hovedforetakets årsregnsk
opplysningene nevnt i artikkel 43 nr. 1, post 2 i direktiv 78/660/EØF s
gis for alle underforetak,

b) når det settes opp et konsolidert regnskap, skal ovennevnte foretak me
behold for artikkel 33 holdes utenfor konsolideringen dersom de er un
foretak. Opplysningene fastsatt i artikkel 34 nr. 2 skal gis i notene
ethvert slikt underforetak.

3. I tilfellene nevnt i artikkel 2 bokstav b) skal disse underforetakenes årsregn
per eller konsoliderte regnskaper, i den utstrekning offentliggjøring er ob
torisk, vedlegges hovedforetakets konsoliderte regnskap eller, dersom 
ikke foreligger, vedlegges hovedforetakets årsregnskap eller stilles til råd
for offentligheten. I det siste tilfellet skal en kopi av disse dokumentene utl
res etter anmodning. Prisen for en slik kopi skal ikke overstige administras
kostnadene.

Artikkel 41
1. Foretak som har en tilknytning som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b

bokstav d) bb) og andre foretak som på en tilsvarende måte er knyttet til 
de ovennevnte foretak, skal være tilknyttede foretak i henhold til direktiv
660/EØF og dette direktiv.

2. Når en medlemsstat pålegger plikt til å sette opp konsoliderte regnskaper 
hold til artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller bokstav d) aa) og artikkel 1 nr. 2 e
artikkel 12 nr. 1, skal foretak som har en tilknytning som nevnt i ovenne
artikler og andre foretak som er tilknyttet på en tilsvarende måte eller er kn
til ett av de ovennevnte foretak som nevnt i nr. 1, være tilknyttede foretak i
hold til nr. 1.

3. Når en medlemsstat ikke pålegger plikt til å sette opp konsoliderte regnsk
henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav c) eller bokstav d) aa) og artikkel 1 nr. 2 
artikkel 12 nr. 1, kan den likevel anvende nr. 2.

4. Artikkel 2 og artikkel 3 nr. 2 får anvendelse.
5. Når en medlemsstat anvender artikkel 4 nr. 2, kan den unnlate å anvend

på tilknyttede foretak som er hovedforetak, og som på grunnlag av sin ret
form ikke er pålagt av medlemsstaten å sette opp konsoliderte regnskaper
svar med bestemmelsene i dette direktiv, samt på hovedforetak med lign
rettslig form.

Artikkel 42
Artikkel 56 i direktiv 78/660/EØF skal lyde:
«Artikkel 56

1. Plikt til å angi i årsregnskapet postene nevnt i artikkel 9, 10 og 23 til 26 
gjelder tilknyttede foretak i henhold til artikkel 41 i direktiv 83/349/EØF, 
plikt til å gi opplysninger om disse foretak i samsvar med artikkel 13 nr. 2, a
kel 14 og artikkel 43 nr. 1 post 7, skal tre i kraft på den dag som er angitt i a



NOU 1995:30
Vedlegg 1 Ny regnskapslov 507

erte
r der

erte
r sel-

ppen

kstav

tene
ntlig-
ing og
r er

evnte

va,
aket
msvar

oreta-

pp av

ng og
t, skal
 med-

 revi-
under
der-

rektiv

pp av

pføres
kel 49 nr. 2 i ovennevnte direktiv.
2. Notene skal dessuten angi:

a) firma og forretningskontor for det foretak som setter opp det konsolid
regnskap til den foretaksgruppe som er størst av de foretaksgruppe
dette selskapet inngår som underforetak,

b) firma og forretningskontor for det foretak som setter opp det konsolid
regnskap til den foretaksgruppe som er minst av de foretaksgrupper de
skapet inngår som underforetak og som også inngår i foretaksgru
nevnt i bokstav a),

c) det skal opplyses om stedet der det konsoliderte regnskap nevnt i bo
a) og b) kan utleveres, dersom det foreligger.»

Artikkel 43
Artikkel 57 i direktiv 78/660/EØF skal lyde:
«Artikkel 57
Med forbehold for direktiv 68/151/EØF og 77/91/EØF kan medlemssta

unnlate å anvende bestemmelsene i dette direktiv om innhold, revisjon og offe
gjøring av årsregnskaper på selskaper som hører inn under nasjonal lovgivn
som er underforetak i henhold til direktiv 83/349/EØF, dersom følgende vilkå
oppfylt:
a) hovedforetaket skal være underlagt en medlemsstats lovgivning,
b) alle aksjeeiere eller deltakere i underforetaket skal ha sagt seg enig i ovenn

unntak; denne erklæring skal kreves for hvert regnskapsår,
c) hovedforetaket skal ha erklært at det garanterer for underforetakets passi
d) erklæringene nevnt i bokstav b) og c) skal offentliggjøres av underforet

etter de bestemmelser som er fastsatt i medlemsstatens lovgivning, i sa
med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF,

e) underforetaket skal inngå i det konsoliderte regnskap satt opp av hovedf
ket, i samsvar med direktiv 83/349/EØF,

f) ovennevnte unntak skal angis i notene til det konsoliderte regnskap satt o
hovedforetaket,

g) det konsoliderte regnskap nevnt i bokstav e), den konsoliderte årsberetni
beretningen fra den person som har ansvaret for revisjonen av regnskape
offentliggjøres av underforetaket etter de bestemmelser som er fastsatt i
lemsstatens lovgivning, i samsvar med artikkel 3 i direktiv 68/151/EØF.»

Artikkel 44
Artikkel 58 i direktiv 78/660 skal lyde:
«Artikkel 58
Medlemsstatene kan unnlate å anvende bestemmelsene i dette direktiv om

sjon og offentliggjøring av resultatregenskapet på selskaper som hører inn 
nasjonal lovgivning og som er hovedforetak i henhold til direktiv 83/349/EØF, 
som følgende vilkår er oppfylt:
a) hovedforetaket skal sette opp konsoliderte regnskaper i samsvar med di

83/349/EØF og skal inngå i det konsoliderte regnskap,
b) ovennevnte unntak skal angis i notene til hovedforetakets årsregnskap,
c) ovennevnte unntak skal angis i notene til det konsoliderte regnskap satt o

hovedforetaket,
d) hovedforetakets årsresultat beregnet i samsvar med dette direktiv, skal op

i hovedforetakets balanse.»

Artikkel 45
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Artikkel 59 i direktiv 78/660/EØF skal lyde:
'«Artikkel 59

1. Medlemsstatene kan tillate eller fastsette at kapitalinteresser som defi
artikkel 17 i foretak der det utøves en betydelig innflytelse på driften og
økonomiske politikk, i samsvar med nr. 2 til 9 skal oppføres i balansen 
underposter til postene «andeler i tilknyttede foretak» eller «kapitalinteres
alt etter omstendighetene. Et foretak kan sies å utøve en betydelig innflyte
et annet foretak når det har 20 % eller mer av stemmene til aksjeeierne elle
takerne i dette foretaket. Artikkel 2 i direktiv 83/349/EØF får anvendelse.

2. Når denne artikkel anvendes første gang på en kapitalinteresse nevnt i nr. 
den oppføres i balansen
a) enten med den bokførte verdi beregnet i samsvar med artikkel 31 til 42

feransen mellom denne verdi og den andel av egenkapitalen og andre
ver som kapitalinteressen representerer, skal angis særskilt i balanse
i notene. Differansen skal beregnes på den dag metoden anvendes for
gang,

b) eller med den andel av egenkapitalen og andre reserver som kapitalin
sen representerer. Differansen mellom denne verdi og den bokførte 
beregnet i samsvar med reglene for verdifastsettelse i artikkel 31 til 42
angis særskilt i balansen eller i notene. Differansen skal beregnes p
dag metoden anvendes for første gang.

c) Medlemsstatene kan fastsette at enten bokstav a) eller bokstav b
anvendes. Det skal fremgå av balansen eller angis i notene til regns
om bokstav a) eller bokstav b) er anvendt.

d) Medlemsstatene kan dessuten ved anvendelsen av bokstav a) eller b
sette eller tillate at differansen beregnes på den dag da kapitalinter
nevnt i nr. 1 ble ervervet, eller dersom dette ervervet er skjedd på fors
lige tidspunkter, på den dag aksjene eller andelene er blitt en kapitali
esse i henhold til nr. 1.

3. Når aktiva og passiva i et foretak der en kapitalinteresse eies i henhold til 
verdifastsettes etter andre metoder enn dem som anvendes av det selsk
setter opp sitt årsregnskap, kan det foretas ny verdifastsettelse av disse
og passiva ved beregningen av differansen nevnt i nr. 2 bokstav a) eller b) 
svar med metodene anvendt av selskapet som setter opp årsregnskapet. 
ikke er foretatt ny verdifastsettelse, skal dette opplyses i notene. Medlem
tene kan kreve slik ny verdifastsettelse.

4. Den bokførte verdi nevnt i nr. 2 bokstav a) eller andelen av egenkapitale
andre reserver nevnt i nr. 2 bokstav b), skal økes eller reduseres med et
tilsvarende den endring som har funnet sted i løpet av regnskapsåret, i den
av egenkapitalen og andre reserver som kapitalinteressen representerer; v
skal reduseres med kapitalinteressens andel i utbyttet.

5. I den utstrekning en positiv differanse nevnt i nr. 2 bokstav a) eller boksta
ikke kan henføres til bestemte aktiva eller passiva, skal dette beløpet beha
i samsvar med de regler som anvendes for posten «goodwill.»

6.
a) Den andel av resultatet som henføres til kapitalinteresser som er nevn

1, skal oppføres i resultatregnskapet som egen post med tilsvarende 
nelse.

b) Når dette beløpet er høyere enn beløpet for allerede mottatt eller fo
utbytte, skal differansen føres til en reserve som ikke kan utbetales til a
eierne.
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c) Medlemsstatene kan tillate eller fastsette at andelen av resultatet som
henføres til den kapitalinteresse som er nevnt i nr. 1, skal oppføres i r
tatet bare i den grad den tilsvarer allerede mottatt eller forfalt utbytte.

7. De utelatelser som er nevnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav c) i direktiv 83/349/E
skal foretas i den utstrekning de opplysninger det gjelder er kjente eller tilg
gelige. Artikkel 26 nr. 2 og 3 i ovennevnte direktiv får anvendelse.

8. Når et foretak der en kapitalinteresse eies i henhold til nr. 1, setter opp e
solidert regnskap, får bestemmelsene i ovennevnte nr. anvendelse på ege
talen og andre reserver som er oppført i dette konsoliderte regnskap.

9. Det er ikke nødvendig å anvende denne artikkel når kapitalinteressene n
nr. 1 er av uvesentlig betydning i forhold til formålet nevnt i artikkel 2 nr. 3

Artikkel 46
Artikkel 61 i direktiv 78/660/EØF skal lyde:
«Artikkel 61
Medlemsstatene kan på et selskap som hører inn under nasjonal lovgivn

som er et hovedforetak i henhold til direktiv 83/349/EØF, unnlate å anve
bestemmelsene i artikkel 43 nr. 1 post 2 om størrelsen på disse foretakenes a
lige kapital og resultat
a) når foretaket inngår i det konsoliderte regnskap satt opp av hovedforetake

i det konsoliderte regnskap for en større foretaksgruppe som nevnt i artik
nr. 2 i direktiv 83/349/EØF, eller

b) når eierandelene i foretakene er behandlet av hovedforetaket i dets årsreg
i samsvar med artikkel 59, eller i det konsoliderte regnskap som dette ho
foretaket setter opp i samsvar med artikkel 33 i direktiv 83/349/EØF.»

Artikkel 47
Kontaktkomiteen som er nedsatt i henhold til artikkel 52 i direktiv 78/660/E

skal også ha som oppgave
a) med forbehold for traktatens artikkel 169 og 170 å lette en harmonisert 

nomføring av dette direktiv ved regelmessig samråd, særlig om konkrete
blemer som oppstår i forbindelse med dets gjennomføring.

b) om nødvendig å gi Kommisjonen råd om tillegg til eller endringer i dette di
tiv.

Artikkel 48
Dette direktiv skal ikke berøre lovgivningen i de medlemsstater som krev

konsoliderte regnskaper der det inngår foretak som ikke hører inn under med
statenes lovgivning, skal innleveres til et register der disse foretakenes filia
oppført.

Artikkel 49
1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 1988 sette i kraft de lover og forsk

som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart u
rette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan fastsette at bestemmelsene nevnt i nr. 1 første ga
anvendelse på det konsoliderte regnskap for det regnskapsår som begyn
januar 1990 eller i løpet av 1990.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste in
rettslige bestemmelsene som blir vedtatt på det området dette direktiv om
ler.

Artikkel 50
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1. Etter forslag fra Kommisjonen, skal Rådet, fem år etter den dag som er n
artikkel 49 nr. 2, vurdere og om nødvendig endre artikkel 1 nr. 1 boksta
annet punktum, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5 og 6, artikkel 7 nr. 1 og artikkel
43 og 44, på grunnlag av erfaringene med gjennomføringen av dette dir
dette direktivs formål og den økonomiske og monetære situasjon på den 

2. Nr. 1 skal ikke berøre artikkel 53 nr. 2 i direktiv 78/660/EØS.

Artikkel 51
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Luxembourg, 13. juni 1983.
For Rådet
H. TIETMEYER
Formann
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EFT nr. L 302/85 s. 158
Akt om tiltredelsesvilkårene for Kongeriket Spania og Republikken Por-

tugal og tilpasningen av traktatene
VEDLEGG I
...
II. Etableringsrett og adgang til å yte tjenester
d) Selskapsrett
5.
Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 (EFT nr. L 193 av

18.7.1983, s. 1)
I artikkel 4 nr. 1 skal følgende tilføyes:

k) i Spania:
la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la socied
responsabilidad limitada,

l) i Portugal:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em com
por açcoes, a sociedade por quotas de responsibilidade limitada.»

EFT nr. L 317/90 s. 57
RÅDSDIREKTIV
av 8. november 1990
om endring av direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/

EØF om konsoliderte regnskaper med hensyn til unntak for små og mellom-
store selskaper og offentliggjøring av regnskaper i ECU

(90/604/EØF)
[Trykt under nr. 4]

EFT nr. L 317/90 s. 60
RÅDSDIREKTIV
av 8. november 1990
om endring av direktiv 78/660/EØF om årsregnskaper og direktiv 83/349/

EØF om konsoliderte regnskaper med hensyn til deres virkeområde
(90/605/EØF)
[Trykt under nr. 4]
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EFT nr. L 126/84 s. 20
Nr. 7
ÅTTENDE RÅDSDIREKTIV
av 10. april 1984
med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om godkjen-

nelse av personer med ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper
(84/253/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54 paragraf 3 bokstav g),
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),55

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2),56

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),57 og
ut fra følgende betraktninger:
I henhold til direktiv 78/660/EØF4)58 skal årsregnskapene for visse selskapsf

mer revideres av en eller flere personer med rett til å foreta slik revisjon, og ba
selskaper som er nevnt i artikkel 11 i ovennevnte direktiv kan fritas fra denne
ten.

Ovennevnte direktiv er supplert med direktiv 83/349/EØF5)59 om konsernregn-
skap.

Kvalifikasjonene til personer med rett til å foreta lovfestet revisjon av regn
per bør harmoniseres; det bør påses at slike personer er uavhengige og har g
del.

Det høye teoretiske kunnskapsnivå som kreves for lovfestet revisjon av 
skaper, og evnen til å anvende slik kunnskap i praksis, må sikres ved en fag
men.

Medlemsstatene bør gis myndighet til å autorisere personer som ikke opp
alle vilkårene i forbindelse med teoretisk opplæring, men som likevel i lang tid
vært beskjeftiget med faglig virksomhet som har gitt dem tilstrekkelig erfaring
områdene finans, jus og regnskap, og som har bestått fageksamen.

Medlemsstatene bør også ha rett til å vedta overgangsbestemmelser til 
for utøvere av yrket.

Medlemsstatene kan autorisere både fysiske personer og revisjonssels
som kan være juridiske personer eller andre selskapsformer eller sammens
ger.

Fysiske personer som foretar lovfestet revisjon av regnskaper på vegne a
revisjonsselskaper må oppfylle vilkårene i dette direktiv.

En medlemsstat kan autorisere personer som har tilegnet seg kvalifikas
utenfor vedkommende stat, dersom disse er likeverdige med de kvalifikasjone
kreves etter dette direktiv.

En medlemsstat som på det tidspunkt da dette direktiv vedtas, godkje
fysiske personer som oppfyller vilkårene som er fastsatt i dette direktiv, men
har fageksamen på lavere nivå enn avsluttende universitetseksamen, bør, p
vilkår og i påvente av senere samordning, fortsatt kunne gi disse personer s
autorisasjon til å foreta lovfestet revisjon av regnskaper for selskaper og fore
grupper av begrenset størrelse, når vedkommende medlemsstat ikke har b

55. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 8
56. EFT nr. L 26 av 31.1.1977, s. 1
57. EFT nr. C 112 av 13.5.1978, s. 6; EFT nr. C 317 av 18.12.1975, s. 6
58. EFT nr. C 140 av 5.6.1979, s. 154
59. EFT nr. C 171 av 9.7.1979, s. 30
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seg av adgangen til å gi fritak som er fastlagt i Fellesskapets direktiver med h
til utarbeidelse av konsernregnskap.

Dette direktiv omfatter verken etableringsadgangen eller adgangen til å yt
nester når det gjelder personer som har ansvarfor lovfestet revisjon av regnsk

Anerkjennelse av den autorisasjon som gis til statsborgere i andre medlem
ter til å foreta slik revisjon, vil bli spesielt regulert ved direktiver om adgang 
starte og utøve virksomhet på områdene finans, økonomi ogregnskap, sam
adgang til å yte tjenester på disse områdene -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
AVSNITT I
Virkeområde
Artikkel 1

1. Samordningstiltakene som er fastsatt i dette direktiv skal gjelde medlems
nes lover og forskrifter om personer med ansvar for:
a) å foreta lovfestet revisjon av selskapers årsregnskap og å kontrollere a

beretningen er i samsvar med årsregnskapet, i den utstrekning Felless
lover krever slik revisjon og slik kontroll;

b) å foreta lovfestet revisjon av konsernregnskap for foretaksgrupper, 
kontrollere at konsernets årsberetning er i samsvar med konsernregns
i den utstrekning Fellesskapets lover krever slik revisjon og slik kontro

2. Avhengig av den enkelte medlemsstats lovgivning, kan de personer so
nevnt i nr. 1 være fysiske eller juridiske personer eller andre selskapsfo
eller sammenslutninger (revisjonsselskaper i henhold til dette direktiv).

AVSNITT II
Regler for autorisasjon
Artikkel 2

1. Lovfestet revisjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal utføres ba
autoriserte personer. Medlemsstatenes myndigheter kan autorisere bare:
a) fysiske personer som oppfyller minst vilkårene i artikkel 3 til 19;
b) revisjonsselskaper som oppfyller minst følgende vilkår:

i. fysiske personer som på vegne av revisjonsselskaper foretar lovf
revisjon av dokumentene nevnt i artikkel 1, må oppfylle minst vilk
rene i artikkel 3 til 19; medlemsstatene kan bestemme at disse fy
personer også skal være autorisert;

ii. flertallet av de stemmeberettigede skal være fysiske personer eller
sjonsselskaper som oppfyller minst vilkårene i artikkel 3 til 19, m
unntak av artikkel 11 nr. 1 bokstav b); medlemsstatene kan beste
at disse fysiske personene eller revisjonsselskapene også skal
autorisert. De medlemsstater som ikke krever slikt flertall når d
direktiv vedtas, kan unnlate å gjøre dette, forutsatt at alle andelene
aksjene i revisjonsselskapet er lydende på navn og kan overdras
med revisjonsselskapets samtykke og/eller, når medlemsstaten be
mer det, med samtykke av vedkommende myndighet;

iii. et flertall av medlemmene i et revisjonsselskaps administrasjons- 
ledelsesorgan skal være fysiske personer eller revisjonsselskape
oppfyller minst vilkårene i artikkel 3 til 19; medlemsstatene k
bestemme at disse fysiske personene eller revisjonsselskapene og
være autorisert. Når et slikt organ ikke har mer enn to medlemmer,
ett av medlemmene oppfylle minst disse vilkårene.



NOU 1995:30
Vedlegg 1 Ny regnskapslov 514

 inn-
ms-
 b)

rgani-
å gi

d god
e lov-
r. 1.

men-
rsitet,
stått

sitets-

tiske
evnt i
 skal,

 dekke

r for

r de

n som
iversi-
2. Med forbehold for artikkel 14 nr. 2, skal et revisjonsselskaps autorisasjon
dras når ett av vilkårene i bokstav b) ovenfor ikke lenger er oppfylt. Medle
statene kan likevel gi en frist på inntil to år til å oppfylle vilkårene i bokstav
ii) og iii).

3. For dette direktivs formål kan medlemsstatenes myndigheter være yrkeso
sasjoner, forutsatt at de i henhold til nasjonal lovgivning har tillatelse til 
autorisasjon som definert i dette direktiv.

Artikkel 3
En medlemsstats myndigheter skal gi autorisasjon bare til personer me

vandel som ikke driver virksomhet som, i henhold til medlemsstatens nasjonal
givning, er uforenlig med lovfestet revisjon av dokumentene nevnt i artikkel1 n

Artikkel 4
En fysisk person kan først autoriseres til å foreta lovfestet revisjon av doku

tene nevnt i artikkel 1 nr. 1 etter å ha nådd et nivå som gir adgang til et unive
og deretter fulgt teoretisk undervisning, gjennomgått praktisk opplæring og be
en statlig arrangert eller godkjent fageksamenpå nivå med avsluttende univer
eksamen.

Artikkel 5
Den fageksamen som er nevnt i artikkel 4 skal sikre det nødvendige teore

kunnskapsnivå i fag som er relevante for lovfestet revisjon av dokumentene n
artikkel 1 nr. 1, og evnen til å anvende slik kunnskap i praksis. Denne eksamen
i det minste delvis, væreskriftlig.

Artikkel 6
Den teoretiske kunnskapsprøven som omfattes av eksamen, skal særlig

følgende emner:
1.

– revisjon
– analyse og kritisk vurdering av årsregnskap
– generell regnskapslære
– konsernregnskap
– kostnadsregnskap
– internkontroll
– prinsipper for utarbeidelse av års- og konsernregnskap og metode

balansevurdering og beregning av resultatet
– juridiske og faglige prinsipper for lovfestet revisjon av regnskaper og fo

personer som foretar slik revisjon;

2. i  den utstrekning det er relevant for revisjon:
– selskapsrett
– konkursrett og regler om tilsvarende prosedyrer
– skatterett
– sivilrett og handelsrett
– arbeidsrett og lovgivning om sosial trygghet
– informasjons- og datasystemer
– bedriftsøkonomi, sosialøkonomi og finans
– matematikk og statistikk
– grunnprinsipper for økonomisk styring i foretak.

Artikkel 7
1. Som unntak fra artikkel 5 og 6 kan en medlemsstat bestemme at en perso

har bestått en universitetseksamen eller tilsvarende, eller som har en un
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tetsgrad eller likeverdige kvalifikasjoner i ett eller flere av de emner som
nevnt i artikkel 6, kan fritas fra den teoretiske kunnskapsprøven i de emne
omfattes av den aktuelle eksamen eller grad.

2. Som unntak fra artikkel 5 kan en medlemsstat bestemme at den som har e
versitetsgrad eller likeverdige kvalifikasjoner i ett eller flere av de emner 
er nevnt i artikkel 6, kan fritas fra å bli prøvd i sin evne til å gjøre praktisk b
av de teoretiske kunnskaper om slike emner når vedkommende har fått pr
opplæring i emnene, og dette er dokumentert ved en statlig godkjent eks
eller et vitnemål.

Artikkel 8
1. For å sikre evnen til å gjøre praktisk bruk av de teoretiske kunnskaper, e

dighet som blir prøvd under eksamen, skal en person under opplæring fu
minst tre års praktisk opplæring i blant annet revisjon av årsregnskap, kon
regnskap eller tilsvarende økonomiske oppgjør. Minst to tredjedeler av
praktiske opplæringen skal finne sted under en person som er autorisert 
hold til medlemsstatens lovgivning i samsvar med dette direktiv; medlem
ten kan imidlertid tillate at praktisk opplæring finner sted under en person
er autorisert i henhold til en annen medlemsstats lovgivning i samsvar med
direktiv.

2. Medlemsstatene skal påse at hele den praktiske opplæringen foregår und
soner som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til opplæringen.

Artikkel 9
Medlemsstatene kan autorisere personer til å foreta lovfestet revisjon av 

mentene nevnt i artikkel 1 nr. 1, selv om de ikke oppfyller vilkårene i artikkel 4, 
som de kan dokumentere enten:
a) at de i 15 år har utøvet faglig virksomhet som har gitt tilstrekkelig praksi

områdene finans, jus og regnskap, og har bestått fageksamen som nevnt
kel 4, eller

b) at de i 7 år har utøvet faglig virksomhet på de nevnte områdene og i tilleg
gjennomgått den praktiske opplæring som nevnt i artikkel 8 og beståttfag
men som nevnt i artikkel 4.

Artikkel 10
1. Medlemsstatene kan trekke perioder med teoretisk undervisning på de om

som nevnt i artikkel 6 fra de år med faglig virksomhet som nevnt i artikke
forutsatt at undervisningen er dokumentert ved en statlig godkjent eksa
Undervisningens varighet skal være minst ett år, og perioden med faglig 
somhet skal ikke forkortes med mer enn fire år.

2. Den faglige virksomheten og den praktiske opplæringen skal ikke være av
tere varighet enn det teoretiske undervisningsprogrammet og den pra
opplæringen som kreves i artikkel 4.

Artikkel 11
1. Myndighetene i en medlemsstat kan autorisere personer som har skaffet s

sine kvalifikasjoner, eller deler av disse, i en annen medlemsstat, forutsatt
oppfyller følgende to vilkår:
a) vedkommende myndigheter skal anse personenes kvalifikasjoner som

verdige med dem som kreves i henhold til lovgivningen i den aktuelle m
lemsstat i samsvar med dette direktiv, og

b) de skal dokumentere at de har den juridiske kunnskap som kreves i
kommende medlemsstat for å kunne foreta lovfestet revisjon av dokum
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tene nevnt i artikkel 1 nr. 1. Myndighetene i vedkommende medlems
kan imidlertid unnlate å kreve slik dokumentasjon når de anser at den
diske kunnskap som er ervervet i en annen medlemsstat er tilstrekkel

2. Artikkel 3 får anvendelse.

Artikkel 12
1. En medlemsstat kan anse for å være autorisert i samsvar med dette direk

utøvere av yrket som var autorisert ved enkeltvedtak gjort av rette myndig
medlemsstaten før iverksettelsen av bestemmelsene i artikkel 30 nr. 2.

2. Opptak av en fysisk person i en statlig godkjent yrkesorganisasjon kan 
som autorisasjon ved enkeltvedtak som definert i nr. 1 i denne artikkel når
taket etter lovgivningen i vedkommende stat gir organisasjonens medlem
rett til å foreta lovfestet revisjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1.

Artikkel 13
Inntil bestemmelsene i artikkel 30 nr. 2 kommer til anvendelse, kan en m

lemsstat anse for autorisert i samsvar med dette direktiv de utøvere av yrke
ikke er autorisert ved enkeltvedtak gjort av vedkommendemyndighet, men
likevel har de samme kvalifikasjoner i den aktuelle medlemsstaten som per
som er autorisert ved enkeltvedtak og som på autorisasjonstidspunktet foreta
festet revisjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 på vegne av disse auto
personer.

Artikkel 14
1. En medlemsstat kan anse som autorisert i samsvar med dette direktiv de

sjonsselskaper som er autorisert ved enkeltvedtak gjort av rette myndig
medlemsstaten før bestemmelsene nevnt i artikkel 30 nr. 2 iverksettes.

2. Vilkårene i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) ii) og iii) må være oppfylt senest ved u
pet av en periode på høyst 5 år fra den dag da bestemmelsene nevnt i a
30 nr. 2 iverksettes.

3. De fysiske personer som i et revisjonsselskaps navn har foretatt lovfestet
sjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 før iverksettelsen av bestem
sene i artikkel 30 nr. 2, kan etter dette tidspunkt få tillatelse til å fortsette 
dette selv om de ikke oppfyller alle vilkårene som er fastsatt i dette direkti

Artikkel 15
Inntil ett år etter iverksettelsen av bestemmelsene i artikkel 30 nr. 2, ka

medlemsstat autorisere i samsvar med dette direktiv de utøvere av yrket som
er autorisert ved enkeltvedtak gjort av de rette myndigheter, men som likeve
rett til å foreta lovfestet revisjon i medlemsstaten av dokumentene nevnt i art
1 nr. 1, og som faktisk har drevet slik virksomhet før dette tidspunkt.

Artikkel 16
I ett år etter iverksettelsen av bestemmelsene i artikkel 30 nr. 2, kan med

statene anvende overgangstiltak for utøvere av yrket som etter dette tidspunk
satt har rett til å revidere årsregnskapene i visse selskapsformer uten lovfeste
sjonsplikt, men som ikke vil kunne foreta slik revisjon etter at nye regler om lov
tet revisjon er innført, med mindre det treffes spesielle tiltak til deres fordel.

Artikkel 17
Artikkel 3 fåranvendelse på artikkel 15 og 16.
Artikkel 18

1. I seks år etter iverksettelsen av bestemmelsene i artikkel 30 nr. 2, kan med
statene anvende overgangstiltak for personer som er i gang med faglig
praktisk opplæring på det tidspunkt da bestemmelsene iverksettes og so
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opplæringen er fullført, ikke oppfyller vilkårene i dette direktiv og derfor ik
vil kunne foreta lovfestet revisjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 
om de er utdannet til dette.

2. Artikkel 3 får anvendelse.

Artikkel 19
Ingen av de utøvere av yrket som nevnt i artikkel 15 og 16 eller de persone

nevnt i artikkel 18 kan autoriseres som unntak fra artikkel 4, med mindre ved
mende myndigheter anser dem å være skikket til å foreta lovfestet revisjon av 
mentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 og de har kvalifikasjoner som er likeverdige 
dem som innehas av personer autorisert i henhold til artikkel 4.

Artikkel 20
En medlemsstat som ikke benytter seg av den mulighet som gis i artikkel 5

2 i direktiv 78/660/EØF, og som på det tidspunkt da dette direktiv vedtas tillat
flere kategorier fysiske personer i henhold til nasjonal lovgivning foretar lovfe
revisjon av dokumentene nevnt i dette direktivs artikkel 1 nr. 1 bokstav a), kan
til en senere samordning av lovfestet revisjon av regnskaper, spesielt autorise
soner som opptrer i eget navn til å foreta lovfestet revisjon av dokumentene n
artikkel 1 nr. 1 bokstav a) når det gjelder selskap som ikke overskrider grense
to av de tre kriteriene som er fastsatt i artikkel 27 i direktiv 78/660/EØF, når d
personer:
a) oppfyller vilkårene i artikkel 3 til 19 i dette direktiv, bortsett fra at fageksam

kan ha et lavere nivå enn det som er fastsatt i artikkel 4 i dette direktiv, og
b) allerede har foretatt lovfestet revisjon av det aktuelle selskapet før det over

grensene for to av de tre kriteriene som er fastsatt i artikkel 11 i direktiv 78/
EØF.

Dersom et selskap utgjør en del av en gruppe foretak som skal konsolideres o
skrider grensene i to av de tre kriteriene som er fastsatt i direktiv 78/660/EØF 
kel 27, kan disse personer likevel ikke foreta lovfestet revisjon av dokumen
nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i dette direktiv når det gjelder dette selskape

Artikkel 21
En medlemsstat som ikke benytter seg av den mulighet som gis i direkti

349/EØF artikkel 6 nr. 1 og som, når dette direktiv vedtas, tillater at flere kateg
fysiske personer i henhold til nasjonal lovgivning foretar lovfestet revisjon av d
mentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i dette direktiv, kan, inntil en senere
ordning av lovfestet revisjon av regnskaper, gi særskilt autorisasjon for lovf
revisjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), til en person so
autorisert i henhold til artikkel 20 i dette direktiv, dersom gruppen av foretak 
skal konsolideres, på tidspunktet for balanseoppgjøret i morselskapet og på g
lag av disse foretakenes siste årsregnskap, ikke overskrider grensene for to a
kriteriene som er fastsatt i direktiv 78/660/EØF artikkel 27, forutsatt at vedk
mende har fullmakt til å foreta lovfestet revisjon av dokumentene nevnt i artikk
nr. 1 bokstav a) i dette direktiv, fra alle foretak som omfattes av konsolidering

Artikkel 22
En medlemsstat som benytter seg av artikkel 20, kan tillate at den prak

opplæring av de berørte personer som nevnt i artikkel 8, skjer under en perso
i henhold til lovgivningen i vedkommende medlemsstat er autorisert til å foreta
lovfestede revisjon som er nevnt i artikkel 20.

AVSNITT III
Faglig integritet og uavhengighet
Artikkel 23
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Medlemsstatene skal kreve at de personer som autoriseres for lovfestet re
av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1, skal foreta denne revisjon med faglig
gritet.

Artikkel 24
Medlemsstatene skal kreve at disse personer ikke skal foreta lovfestet re

dersom de ikke er uavhengige ifølge lovgivningen i medlemsstaten som kreve
sjon.

Artikkel 25
Artikkel 23 og 24 skal også gjelde for fysiske personer som oppfyller vilkår

i artikkel 3 til 19 og som foretar lovfestet revisjon av dokumentene nevnt i arti
1 nr. 1 på vegne av et revisjonsselskap.

Artikkel 26
Medlemsstatene skal påse at autoriserte personer kan ilegges passende s

ner dersom de ikke foretar revisjon i samsvar med artikkel 23, 24 og 25.
Artikkel27
Medlemsstatene skal påse at i det minste aksjeeiere eller deltakere i auto

revisjonsselskaper og medlemmer av administrasjons-, ledelses- og kontrollo
ene i slike selskaper som ikke personlig oppfyller vilkårene i artikkel 3 til 19 
medlemsstat, ikke tar del i revisjonen på en slik måte at det kan gå ut over ua
gigheten til den fysiske person som reviderer dokumentene nevnt i artikkel 1
på vegne av revisjonsselskapet.

AVSNITT IV
Offentlighet
Artikkel 28

1. Medlemsstatene skal påse at navn og adresse på alle fysiske personer o
sjonsselskaper som er autorisert av medlemsstatene til å foreta lovfeste
sjon av dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1, gjøres tilgjengelig for offentlig
ten.

2. For hvert autorisert revisjonsselskap skal i tillegg følgende opplysninger g
tilgjengelig for offentligheten:
a) navn og adresse på de fysiske personer som nevnt i artikkel 2 nr. 1, bo

b) i), og
b) navn og adresse på aksjeeiere eller deltakere i revisjonsselskapene,
c) navn og adresse på medlemmene i administrasjons- eller ledelsesorg

i revisjonsselskapene.

3. Når en fysisk person har tillatelse til å foreta lovfestet revisjon for et selska
dokumentene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i samsvar med vilkårene i artikkel 20
og 22, får nr. 1 i denne artikkel anvendelse. Det må imidlertid angis i hvi
typeselskap eller foretaksgruppe en slik revisjon kan foretas.

AVSNITT V
Sluttbestemmelser
Artikkel 29
Kontaktkomiteen som er nedsatt ved artikkel 52 i direktiv 78/660/EØF 

også:
a) med forbehold for EØF-traktatens artikkel 169 og 170, lette en harmon

gjennomføring av dette direktiv gjennom regelmessig samråd, spesielt om
krete problemer i forbindelse med anvendelsen;

b) om nødvendig gi Kommisjonen råd om tilføyelser tileller endringer i de
direktiv.
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Artikkel 30
1. Medlemsstatene skal før 1. januar 1988 sette i kraft de lover og forskrifter

er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. Medlemsstatene skal umi
bart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan bestemme at bestemmelsene nevnt i nr. 1 ikke skal
før 1. januar 1990.

3. Medlemsstatene skal påse at Kommisjonen får oversendt teksten til de vik
bestemmelsene i nasjonal lovgivning som blir vedtatt på det området som
direktiv omhandler.

4. Medlemsstatene skal også påse at Kommisjonen får oversendt en oversik
de eksamener som er arrangert eller godkjent i henhold til artikkel 4.

Artikkel 31
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 10. april 1984.
For Rådet
C. CHEYSSON
Formann



NOU 1995:30
Vedlegg 1 Ny regnskapslov 520

-

e fel-

v trak-
g det
 at de
eskytte

dta-
ed
irektiv
iltre-
,

r ikke
k en
sin rett

aler
aper
kaper

tøvel-
ne for

kapet
i den
iale
telse,
esse.
r inn-
EFT nr. L 395/89 s. 36
Nr. 8
ELLEVTE R ÅDSDIREKTIV
av 21. desember 1989
om offentlighet angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse for

mer for selskaper som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning
(89/666/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Deteuropeiske økonomisk

lesskap, særlig artikkel 54,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),60

i samarbeid med Europaparlamentet2),61

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3)62, og
ut fra følgende betraktninger:
For å lette utøvelse av etableringsadgangen for selskaper som omfattes a

tatens artikkel 58, fastsetter traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) o
alminnelige program for opphevelse av restriksjoner på etableringsadgangen
garantier skal samordnes som kreves av selskaper i medlemsstatene, for å b
både deltakernes og tredjemanns interesser.

Når det gjelder offentlighet, er denne samordning hittil gjennomført ved ve
kelse av første direktiv 68/151/EØF4)63 om investeringsselskaper, sist endret v
tiltredelsesakten av 1985. På regnskapsområdet er den videreført av fjerde d
78/660/EØF5)64 om årsregnskaper for visse selskapsformer, sist endret ved t
delsesakten av 1985, av sjuende direktiv 83/349/EØF6)65 om konsernregnskaper
endret ved tiltredelsesakten av 1985, og av åttende direktiv 84/253 EØF7)66 om per-
soner med ansvar for lovfestet revisjon av regnskaper.

Disse direktivene kommer til anvendelse på selskapene selv, men omfatte
deres filialer. Opprettelse av en filial er i likhet med stiftelse av et datterforeta
av mulighetene som et selskap har på det nåværende tidspunkt for å utøve 
til å etablere seg i en annen medlemsstat. 

Mangelen på samordning, særlig med hensyn til offentlighet, fører for fili
til en viss forskjell i beskyttelsen av deltakere og tredjemann mellom de selsk
som utøver virksomhet i andre medlemsstater ved å opprette filialer og de sels
som utøver virksomhet ved å stifte datterforetak.

På dette området kan ulikhetene i medlemsstatenes lovgivning forstyrre u
sen av etableringsretten, og det er derfor nødvendig å fjerne disse ulikhete
bl.a. å beskytte utøvelsen av denne rett.

For å sikre beskyttelsen av personer som kommer i forbindelse med sels
gjennom en filial, er det nødvendig å sette i verk offentlighetsskapende tiltak 
medlemsstat der filialen ligger. I visse tilfeller kan en filials økonomiske og sos
innflytelse sammenlignes med et datterforetaks økonomiske og sosiale innfly
og offentlighet om selskapet gjennom filialen er derfor i allmennhetens inter
For å tilrettelegge denne offentlighet, bør den prosedyre følges som allerede e
ført for investeringsselskaper i Fellesskapet.

60. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
61. EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1
62. EFT nr. L 44 av 16.2.1989, s. 40
63. EFT nr. C 345 av 21.12.1987, s. 76 og EFT nr. C 256 av 9.10.1989, s. 72.
64. EFT nr. C 319 av 30.11.1987, s. 61
65. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s.8
66. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
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Denne offentlighet omfatter en rekke viktige dokumenter og opplysninge
endringer av dem.

Med unntak av retten til å representere selskapet, selskapets firma, jur
form, oppløsning og konkursbehandling, kan denne offentlighet begrenses til
lysninger om filialen selv og til en referanse til det registeret der det selskap er
ført som filialen er en del av, ettersom alle opplysninger om selskapet selv fin
dette registeret i henhold til eksisterende fellesskapsregler. 

De nasjonale bestemmelser som påbyr offentlighet av filialens regnskape
mistet sin berettigelse etter at de nasjonale lovgivninger om utarbeidelse av
sjon av og offentlighet om et selskaps regnskapsdokumenter er blitt samordne
er derfor tilstrekkelig å offentliggjøre regnskapsdokumentene i det register de
alen er oppført, slik de er revidert og offentliggjort av selskapet.

Brev og bestillingsblanketter som anvendes av filialen, skal minst innehold
samme opplysninger som selskapets brev og bestillingsblanketter, samt an
register der filialen er oppført. 

For å sikre at målsettingene i dette direktiv blir gjennomført og for å un
enhver forskjellsbehandling på grunn av selskapenes hjemstat, skal dette d
også omfatte filialer opprettet av selskaper som er underlagt tredjestaters lo
ning, og som er organisert i en juridisk form som svarer til de selskapsformer
er nevnt i direktiv 68/151/EØF. For slike filialer er det nødvendig å anvende v
bestemmelser som avviker fra bestemmelsene som kommer til anvendelse p
ler av selskaper som er underlagt andre medlemsstaters lovgivning, ettersom
nevnte direktiver ikke kommer til anvendelse på selskaper i tredjestater.

Dette direktiv berører på ingen måte filialenes opplysningsplikt i henhol
andre bestemmelser innen f.eks. sosialrett når det gjelder lønnsmottakeres
opplysninger, innen skatterett, samt i forbindelse med opplysninger til stati
bruk -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
AVSNITT 1
Filialer av andre medlemsstaters selskaper
Artikkel 1

1. Dokumenter og opplysninger om filialer som er opprettet i en medlemsst
selskaper som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning, og som d
68/151/EØF får anvendelse på, skal offentliggjøres i henhold til lovgivning
den medlemsstat der filialen ligger i samsvar med artikkel 3 i nevnte direk

2. Når bestemmelsene om offentlighet for filialen avviker fra de som gjelder
selskapet, skal bestemmelsene for filialen gjelde for transaksjoner med fili

Artikkel 2
1. Offentlighetsplikten nevnt i artikkel 1 skal bare omfatte følgende dokume

og opplysninger:
a) filialens adresse,
b) formålet med filialens virksomhet,
c) registeret der den saksmappe som er nevnt i artikkel 3 i direktiv 68/

EØF, er opprettet for selskapet, og selskapets registreringsnummer i 
teret,

d) selskapets firma og juridiske form samt filialens firma dersom det ikke 
rer til selskapets firma,

e) oppnevnelse av, fratreden for og identiteten til de personer som har r
å forplikte selskapet overfor tredjemann og representere det i rettsforh
linger:
– som lovfestet organ for selskapet eller som medlem av et slikt org
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samsvar med offentligheten om selskapet i henhold til artikkel 2 n
bokstav d) i direktiv 68/151/EØF,

– som selskapets faste representant i forbindelse med filialens virks
het, med angivelse av grensene for vedkommendes fullmakt,

f)
– oppløsning av selskapet, oppnevnelse av avviklingsstyre og d

identitet og kompetanse, og avviklingens avslutning i samsvar 
offentligheten om selskapet i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav h
og k) i direktiv 68/151/EØF,

– konkursbehandling, tvangsakkord eller en annen tilsvarende fr
gangsmåte som selskapet underkastes,

g) regnskapene på de vilkår som er nevnt i artikkel 3,
h) nedleggelse av filialen.

2. Medlemsstaten der filialen er opprettet, kan bestemme at følgende skal o
liggjøres som nevnt i artikkel 1:
a) signaturen til de personer som er nevnt i nr. 1 bokstav e) og f) i denne 

kel,
b) stiftelsesdokumentet og vedtektene dersom de foreligger som sæ

dokument i samsvar med artikkel 2 nr. 1 bokstav a), b) og c) i direktiv
151/EØF, samt endringer i disse dokumentene,

c) bekreftelse fra registeret nevnt i nr. 1 bokstav c) i denne artikkel om se
pets eksistens,

d) angivelse av sikkerhetsstillelse i den del av selskapets eiendom 
befinner seg i medlemsstaten, dersom offentligheten gjelder gyldighete
den sikkerhet som er stilt.

Artikkel3
Offentlighetsplikten nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav g) skal gjelde bare sel

pets regnskapsdokumenter slik de er utarbeidet, revidert og offentliggjort i hen
til den medlemsstats lovgivning som selskapet erunderlagt, i samsvar med di
78/660/EØF, 83/349/EØF og 84/253/EØF.

Artikkel 4
Medlemsstaten der filialen er opprettet, kan påby at de dokumenter so

nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og artikkel 3, skal offentliggjøres på et anne
Fellesskapets offisielle språk, og at oversettelsen av disse dokumentene skal 
tes.

Artikkel 5
Dersom et selskap har opprettet flere filialer i en medlemsstat, kan offentlig

ring som nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og artikkel 3, skje ved registeret til e
disse filialene etter selskapets valg.

I dette tilfellet er de andre filialenes offentlighetsplikt oppfylt ved at det opp
i hvilket register offentliggjøring er skjedd samt denne filialens registreringsn
mer i registeret.

Artikkel 6
Medlemsstatene skal bestemme at brev og bestillingsblanketter som anv

av filialen skal angi, i tillegg til opplysningene i henhold til artikkel 4 i direktiv 6
151/EØF, det register der filialens saksmappe er opprettet, og filialens registre
nummer i dette registeret.

AVSNITT II
Filialer av tredjestaters selskaper
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Artikkel 7
1. Dokumenter og opplysninger som gjelder filialer opprettet i en medlemsst

selskaper som ikke er underlagt en medlemsstats lovgivning, men som h
juridisk form som kan sammenlignes med de selskapsformer som omfatt
direktiv 68/151/EØF, skal offentliggjøres i henhold til lovgivningen i den me
lemsstat der filialen er opprettet i samsvar med artikkel 3 i nevnte direktiv

2. Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse.

Artikkel 8
Offentlighetsplikten nevnt i artikkel 7 skal omfatte minst følgende dokume

og opplysninger:
a) filialens adresse,
b) filialens virksomhet,
c) hvilken stats lovgivning selskapet er underlagt,
d) dersom denne lovgivning krever det, i hvilket register selskapet er oppfø

selskapets registreringsnummer i dette registeret,
e) stiftelsesdokumentet og vedtektene, dersom de foreligger som særskilt 

ment, og alle endringer av disse dokumentene,
f) selskapets juridiske form, hovedkontor og formål og minst en gang i åre

skapets tegnede kapital dersom disse opplysningene ikke er oppgitt i doku
tene nevnt i bokstav e),

g) selskapets firma, samt filialens firma dersom det ikke svarer til selska
firma,

h) oppnevnelse av, fratreden for og identiteten til de personer som har rett til 
plikte selskapet overfor tredjemann og representere det i rettsforhandlinge
– som lovfestet organ for selskapet eller som medlem av et slikt organ,
– som selskapets faste representant i forbindelse med filialens virksomh
– Grensene for disse personers fullmakt skal presiseres, og det skal o

om de kan utøve den alene eller bare i fellesskap,

i)
– oppløsning av selskapet, oppnevnelse av avviklingsstyre og medlemm

identitet og fullmakt, og avviklingens avslutning,
– konkursbehandling, tvangsakkord eller en annen tilsvarende fremga

måte som selskapet underkastes,

j) regnskapsdokumentene på de vilkår som er nevnt i artikkel 9,
k) nedleggelse av filialen.

Artikkel 9
1. Offentlighetsplikten nevnt i artikkel 8 bokstav j) skal omfatte selskapets re

skapsdokumenter slik de er utarbeidet, revidert og offentliggjort i henhol
den stats lovgivning som selskapet er underlagt. Når disse dokumentene i
utarbeidet i samsvar med direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF eller på til
rende måte, kan medlemsstatene kreve at det skal utarbeides og offentlig
regnskapsdokumenter for filialens virksomhet. 

2. Artikkel 4 og 5 får anvendelse.

Artikkel 10
Medlemsstatene skal bestemme at brev og bestillingsblanketter som anv

av filialen, skal angi det register der filialens saksmappe er opprettet, og filia
registreringsnummer i dette registeret. Dersom den stats lovgivning som sels
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er underlagt, fastsetter at selskapet skal registreres i et register, skal registe
skapet er oppført i og selskapets registreringsnummer også angis.

AVSNITT IIIAngivelse av filialer i selskapets årsberetning
Artikkel 11
I artikkel 46 nr. 2 i direktiv 78/660/EØF tilføyes ny bokstav:
«e) selskapets eventuelle filialer».
AVSNITT IV
Overgangsbestemmelser og sluttbestemmelser
Artikkel 12
Medlemsstatene skal fastsette egnede sanksjoner for det tilfelle at offent

ten i henhold til artikkel 1, 2, 3, 7, 8 og 9 ikke gjennomføres, og for det tilfell
pliktige opplysninger i henhold til artikkel 6 og 10 ikke er gitt i brev og bestillin
blanketter.

Artikkel 13
Hver medlemsstat skal bestemme hvilke personer som skal sørge for at f

litetene angående offentlighet oppfylles som fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 14

1. Artikkel 3 og 9 kommer ikke til anvendelse på filialer som er opprettet av 
dittinstitusjoner og finansinstitusjoner som omfattes av direktiv 89/117/EØ1).
67

2. Inntil en senere samordning kan medlemsstatene unnlate å anvende arti
og 9 på filialer som er opprettet av forsikringsselskaper.

Artikkel 15
Artikkel 54 i direktiv 78/660/EØF og artikkel 48 i direktiv 83/349/EØF opph

ves.
Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal vedta de nødvendige lover og forskrifter for å etterko
dette direktiv før 1. januar 1992. De skal straks underrette Kommisjonen
dette.

2. Medlemsstatene skal fastsette at bestemmelsene nevnt i nr. 1 skal kom
anvendelse fra 1. januar 1993, og for regnskapsdokumenter skal de kom
anvendelse første gang på årsregnskapene for det regnskapsår som begy
januar 1993 eller i løpet av 1993.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internret
bestemmelser som blir vedtatt på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 17
Kontaktkomiteen som er nedsatt i henhold til artikkel 52 idirektiv 78/660/E

skal også ha som oppgave:
a) med forbehold for traktatens artikkel 169 og 170 å lette en harmonisert 

nomføring av dette direktiv ved regelmessige møter særlig vedrørende kon
problemer som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av dette direk

b) om nødvendig, å gi Kommisjonen råd om tilføyelser til eller endringer i d
direktiv.

Artikkel 18
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 21. desember 1989.
For Rådet
E. CRESSON/formann

67. EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1
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EFT nr. L 395/89 s. 40
Nr. 9
TOLVTE R ÅDSDIREKTIV
av 21. desember 1989
om private enpersonsaksjeselskaper
(89/667/EØF)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 54,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),68

i samarbeid med Europaparlamentet2),69

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),70 og
ut fra følgende betraktninger:
Det er nødvendig å samordne visse garantier som medlemsstatene krever

skaper som definert i traktatens artikkel 58 annet ledd, for å verne både delta
og tredjemanns interesser, med sikte på å gjøre slike garantier like.

På dette området finnes på den ene side direktiv 68/151/EØF4)71 og 78/660/
EØF5)72, sist endret ved Spanias og Portugals tiltredelsesakt, og direktiv 83
EØF6)73, endret ved Spanias og Portugals tiltredelsesakt, om henholdsvis offe
het, gyldigheten av et selskaps forpliktelser og et selskaps ugyldighet, samt år
skap og konsernregnskap, som kommer til anvendelse på alle kapitalselskap
den annen side finnes direktiv 77/91/EØF7)74 og 78/855/EØF8)75, sist endret ved
Spanias og Portugals tiltredelsesakt, og direktiv 82/891/EØF9)76 om henholdsvis
stiftelse og kapital, samt fusjon og deling, som bare kommer til anvendelse på
aksjeselskaper.

Handlingsprogrammet for små og mellomstore bedrifter (SMB)10)77 ble god-
kjent av Rådet i resolusjon av 3. november 1986.

Reformer som er innført i visse nasjonale lovgivninger i de senere år med
på å gjøre private enpersons-aksjeselskaper tillatt, har skapt ulikheter i medle
tenes lovgivninger.

Det er viktig å skape et rettslig instrument som gjør det mulig å begrense
enkelte virksomhetsutøvers ansvar i hele Fellesskapet, med forbehold for 
medlemsstatenes lovgivninger som i unntakstilfeller krever at virksomhetsutøv
er ansvarlig for sitt foretaks forpliktelser.

Et privat aksjeselskap kan være et enpersonsaksjeselskap allerede ved 
telsen, eller kan bli det ved at alle aksjene samles på en hånd. I påvente av s
ning av nasjonale bestemmelser om konsernlovgivning, kan medlemsstaten
sette visse særbestemmelser og sanksjoner for de tilfeller der en fysisk per
eneste deltaker i flere selskaper, eller der et enpersonsaksjeselskap eller hvilk
helst annen juridisk person er eneste deltaker i et selskap. Det eneste form
denne adgangen er å ta hensyn til forskjellene som for tiden finnes i visse nas
lovgivninger. For dette formål kan medlemsstatene i spesielle tilfeller fast

68. EFT nr. L 126 av 12.5.1984, s. 20
69. EFT nr. C 173 av 2.7.1988, s. 10
70. EFT nr. C 96 av 17.4.1989, s. 92 og EFT nr. C 291 av 20.11.1989, s. 53
71. EFT nr. C 318 av 12.12.1988, s. 9
72. EFT nr. L 65 av 14.3.1968, s. 8
73. EFT nr. L 222 av 14.8.1978, s. 11
74. EFT nr. L 193 av 18.7.1983, s. 1
75. EFT nr. L 26 av 30.1.1977, s. 1
76. EFT nr. L 295 av 20.10.1978, s. 36
77. EFT nr. L 378 av 31.12.1982, s. 47
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begrensninger i adgangen til å opprette enpersonsaksjeselskaper eller innfø
grenset ansvar for den eneste deltakeren. Det står medlemsstatene fritt å fa
regler for å møte den risiko som et enpersonsaksjeselskap kan utgjøre fordi d
har en deltaker, særlig for å sikre at tegnet kapital blir innfridd.

Dersom alle andeler samles på én hånd, skal dette, så vel som den enest
kerens identitet, offentliggjøres i et register som er tilgjengelig for allmennhete

Vedtak som gjøres av eneste deltaker i egenskap av generalforsamling
nedtegnes skriftlig.

Avtaler som inngås mellom eneste deltaker og selskapet vedkommende 
senterer, skal også være skriftlige, i den utstrekning disse avtalene ikke g
løpende transaksjoner som er avtalt under normale forhold -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Samordningstiltakene i henhold til i dette direktiv skal komme til anvendels

medlemsstatenes lover og forskrifter om følgende selskapsformer:
– i Forbundsrepublikken Tyskland:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
– i Belgia:

Société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met be
aansprakelijkheid,

– i Danmark:
Anpartsselskaber,

– i Spania:
Sociedad de responsabilidad limitada,

– i Frankrike:
Société à responsabilité limitée,

– i Hellas:
«[Gresk Tekst]»,

– i Irland:
Private company limited by shares or by guarantee,

– i Italia:
Società a responsabilità limitata,

– i Luxembourg:
Société à responsabilité limitée,

– i Nederland:
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

– i Portugal:
Sociedade por quotas,

– i Det forente kongerike:
Private company limited by shares or by guarantee.

Artikkel 2
1. Et selskap kan ha en eneste deltaker allerede ved stiftelsen eller få det ved

aksjene samles på en hånd (enpersonsaksjeselskap).
2. I påvente av samordning av nasjonale bestemmelser om konsernlovgiv

kan medlemsstatene fastsette særbestemmelser eller sanksjoner for de 
der:
a) en fysisk person er eneste deltaker i flere selskaper;
b) et enpersonsaksjeselskap eller hvilken som helst annen juridisk pers

eneste deltaker i et selskap.

Artikkel 3
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Når et selskap blir et enpersonsaksjeselskap ved at alle aksjer samles
hånd, skal opplysninger om dette forhold så vel som eneste deltakers identitet
arkiveres i saksmappen eller innføres i registeret i henhold til artikkel 3 nr. 1 o
direktiv 68/151/EØF, eller innføres i et register som er tilgjengelig for allmennh
og føres av selskapet.

Artikkel 4
1. Eneste deltaker skal utøve den myndighet som er tillagt selskapets gene

samling.
2. Vedtak som gjøres av eneste deltaker på området nevnt i nr. 1, skal innf

en protokoll eller nedtegnes skriftlig.

Artikkel 5
1. Avtaler som inngås mellom eneste deltaker og selskapet vedkommende 

senterer, skal innføres i en protokoll eller nedtegnes skriftlig.
2. Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 på løpende transaksjoner 

avtalt på vanlige vilkår.

Artikkel 6
Når en medlemsstat tillater at et åpent aksjeselskap kan være et enperson

selskap i henhold til artikkel 2 nr. 1, får dette direktiv anvendelse.
Artikkel 7
En medlemsstat kan unnlate å tillate opprettelse av enpersonsaksjeselska

statens lovgivning gir den enkelte virksomhetsutøver mulighet til å opprette et
tak med ansvar som er begrenset til en sum som er forbeholdt en bestemt vir
het, forutsatt at det for slike foretak er fastsatt garantier, som tilsvarer dem som
ves i henhold til dette direktiv eller andre fellesskapsbestemmelser som komm
anvendelse på selskapene som er nevnt i artikkel 1.

Artikkel 8
1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendig

å etterkomme dette direktiv innen 1. januar 1992. De skal underrette Kom
sjonen om dette.

2. Medlemsstatene kan fastsette at dette direktiv ikke skal komme til anven
før 1. januar 1993 på selskaper som allerede eksisterer 1. januar 1992.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste in
rettslige bestemmelsene som blir vedtatt på det området som dette di
omhandler.

Artikkel 9
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Brussel, 21. desember 1989.
For Rådet
E. CRESSON
Formann
EFT nr. L 199/85 s. 1
Nr. 10
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RÅDSFORORDNING (EØF) Nr. 2137/85
av 25. juli 1985 om europeiskeøkonomiske foretaksgrupper (EØFG)
RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonom

fellesskap, særlig artikkel 235,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen1),78

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2),79

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité3),80 og
ut fra følgende betraktninger:
En harmonisk utvikling av den økonomiske virksomhet og en vedvarend

avbalansert vekst i Fellesskapet som helhet avhenger av at det opprettes e
marked som fungerer godt, og som gir vilkår som tilsvarer vilkårene på et nas
marked. For å gjennomføre dette indre marked og styrke dets enhet, er det 
ønskelig at det for fysiske personer, selskaper og andre rettssubjekter ska
rettslig ramme som letter tilpasningen av deres virksomhet til Fellesskapets ø
miske vilkår. For dette formål er det nødvendig at disse fysiske personer, sels
og andre rettssubjekter kan ha et reelt samarbeid over landegrensene.

Samarbeid av denne art kan støte på juridiske, skattemessige eller psykol
vanskeligheter. Opprettelse av et egnet juridisk instrument på fellesskapsnivå 
av en europeisk økonomisk foretaksgruppe vil bidra til å oppnå ovennevnte m
synes derfor nødvendig.

Traktaten gir ikke den nødvendige myndighet til å opprette et slikt jurid
instrument.

Foretaksgruppens evne til å tilpasse seg økonomiske vilkår skal sikres v
deltakerne får betydelig frihet i sine avtaleforhold og i den indre organiserin
gruppen.

En gruppe skiller seg fra et selskap hovedsakelig ved sitt formål, som ut
kende er å lette eller utvikle deltakernes økonomiske virksomhet slik at de ka
bedre sine egne resultater. På grunn av denne medvirkende karakter skal gr
aktiviteter være knyttet til deltakernes økonomiske virksomhet, men ikke ers
den, slik at en gruppe f.eks. ikke selv kan utøve et fritt yrke overfor tredjemann
begrepet økonomisk virksomhet skal forstås i videste forstand.

Det skal være så bred adgang til gruppeformen som mulig for fysiske pers
selskaper og andre rettssubjekter, i samsvar med målsettingene i denne foro
Denne forordning skal likevel ikke berøre anvendelsen på nasjonalt plan av re
gler og/eller etiske regler om vilkår for å utøve en virksomhet eller et yrke.

Denne forordning gir ikke i seg selv rett til å delta i engruppe, selv om for
ningens vilkår er oppfylt.

Den mulighet som gis i denne forordning til å forby eller begrense deltake
en foretaksgruppe av hensyn til offentlige interesser, berører ikke den lovgivn
medlemsstatene som regulerer utøvelse av virksomhet, og som kan gi ytte
forbud eller begrensninger eller på annen måte kontrollere eller føre tilsyn me
takelse i en gruppe for alle kategorier fysiske personer, selskaper eller andre
subjekter.

For at gruppens formål skal kunne oppfylles, bør det fastsettes at den gis
rettsevne, og at et organ som rettslig sett eradskilt fra gruppens deltakere skal
sentere gruppen overfor tredjemann.

78. EFT nr. C 287 av 14.11.1986, s. 1
79. EFT nr. C 14 av 15.2.1974, s. 30, og EFT nr. C 103 av 28.4.1978, s. 4
80. EFT nr. C 163 av 11.7.1977, s. 17
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Vernet av tredjemann forutsetter at det sikres en høy grad av offentlighet 
foretaksgruppens deltakere har ubegrenset og solidarisk ansvar for gruppen
pliktelser, også i skatte- og trygdesaker, men likevel uten at dette prinsippet b
adgangen til gjennom en særskilt avtale mellom gruppen og tredjemann å ute
eller begrense ansvaret for en eller flere av gruppens deltakere med hensyn
bestemt forpliktelse.

Nasjonal lovgivning skal gjelde i spørsmål som angår fysiske personers 
evne eller rettslige handleevne samt juridiske personers rettsevne.

Det bør gis særskilte bestemmelser om de grunner til oppløsning som g
spesielt for gruppen, mens det henvises til nasjonal lovgivning for gruppens a
ling og avviklingens avslutning.

Gruppen er underlagt nasjonale bestemmelser om insolvens og betaling
og disse bestemmelser kan fastsette andre grunner for oppløsning av gruppe

Denne forordning fastsetter at det resultat som skriver seg fra gruppens
somhet skal beskattes bare på deltakernes hånd. Det er ellers nasjonal skatte
ning som skal gjelde, særlig med hensyn til fordeling av overskuddet, utlignin
skatt, og alle plikter som pålegges etter nasjonal skattelovgivning.

På områder som ikke omfattes av denne forordning gjelder medlemsstaten
Fellesskapets lovgivning, for eksempel medhensyn til:
– sosialrettog arbeidsrett,
– konkurranserett,
– åndsrett;

Foretaksgruppens virksomhet er underlagt bestemmelsene i medlemsstaten
givning om utøvelse av virksomhet og tilsyn med virksomhet. Dersom en gr
misbruker eller omgår en medlemsstats lovgivning, kan medlemsstaten i
egnede sanksjoner.

Medlemsstatene kan fritt anvende eller vedta enhver lov eller forskrift som
er i strid med denne forordnings virkeområde eller formål.

Denne forordning skal umiddelbart tre i kraft i alle deler. Gjennomføringen
enkelte bestemmelser må likevel utsettes for å gi medlemsstatene anledning
forhånd å innføre de nødvendige ordninger for registrering av gruppene på s
ritorium og for offentliggjøring av gruppenes dokumenter. Med virkning fra d
dag da denne forordning er gjennomført, kan de stiftede grupper fungere uten
toriale begrensninger -

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1

1. Europeiske økonomiske foretaksgrupper skal stiftes på de vilkår, etter de 
og med devirkninger som er fastsatt i denne forordning.
De parter som har til hensikt å opprette en gruppe, skal derforinngå en avt
foreta registrering som fastsatt i artikkel 6.

2. En gruppe som er stiftet på denne måten, kan fra tidspunktet for registrer
fastsatt i artikkel 6 i eget navn ha alle slags rettigheter og forpliktelser, in
avtaler eller foreta andre juridiske disposisjoner, samt ha partsevne ved 
mål.

3. Medlemsstatene skal bestemme om en gruppe som er registrert ved deres
tre i samsvar med artikkel 6, skal være eget rettssubjekt.

Artikkel 2
1. Med forbehold for bestemmelsene i denne forordning, reguleres stiftelses

len av de internrettslige bestemmelser i den stat der gruppen i henhold t
telsesavtalen har sin offisielle adresse, med unntak av spørsmål om fysisk
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mål om gruppens indre organisering.

2. Dersom en stat omfatter flere territoriale enheter som hver har sine egne
regler som får anvendelse på forhold som nevnt i nr. 1, skal hver territo
enhet betraktes som en stat ved fastsettelse av hvilken lovgivning so
anvendelse etter denne artikkel.

Artikkel 3
1. Foretaksgruppens formål skal være å lette eller utvikle deltakernes økono

virksomhet og å forbedre eller øke resultatet av slik virksomhet; formåle
ikke å oppnå økonomisk gevinst for gruppen selv.

2. Gruppens virksomhet skal være knyttet til deltakernes økonomiske virkso
og skal bare være av medvirkende karakter i forhold til denne virksomhet

3. En gruppe kan derfor ikke:
a) direkte eller indirekte ha ledelses- eller tilsynsfunksjoner i deltakernes 

virksomheter eller i et annet foretaks virksomhet, særlig ikke i spørs
forbundet med personale, finansiering og investering,

b) på noe som helst grunnlag, direkte eller indirekte, eie aksjer eller ande
noe slag i et foretak som deltar i gruppen; å eie aksjer eller andeler i et 
foretak er bare mulig i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle g
pens formål og dersom det skjer for deltakernes regning,

c) ha mer enn 500 ansatte,
d) benyttes av et selskap til å yte lån til et medlem av selskapets ledelse

annen person med tilknytning til ham, dersom slike lån er under
begrensninger eller tilsyn i henhold til medlemsstatenes selskapslo
ning. En gruppe kan heller ikke benyttes til overføring av formuesgo
mellom et selskap og et medlem av ledelsen eller annen person med ti
ning til ham, unntatt i den utstrekning dette er tillatt i henhold til medlem
statenes selskapslovgivning. I denne bestemmelse omfatter lån e
transaksjon med tilsvarende virkning, og et formuesgode kan være lø
og fast eiendom,

e) være deltaker i en annen europeisk økonomisk foretaksgruppe.

Artikkel 4
1. Foretaksgruppen kan bare bestå av:

a) selskaper i henhold til traktatens artikkel 58 annet ledd, og andre offen
eller privatrettslige rettssubjekter som er stiftet i samsvar med en medl
stats lovgivning og som har sitt forretningskontor eller lovfestede set
sin hovedadministrasjon i Fellesskapet; dersom et selskap eller et 
rettssubjekt i henhold til en medlemsstats lovgivning ikke har plikt til å
et forretningskontor eller lovfestet sete, skal det være tilstrekkelig at et
selskap eller annet rettssubjekt har sin hovedadministrasjon i Fellessk

b) fysiske personer som utøver industri-, handels-, håndverks- eller landb
virksomhet eller et fritt yrke eller som yter andre tjenester i Fellesskap

2. En gruppe skal bestå av minst:
a) to selskaper eller andre rettssubjekter i henhold til nr. 1 som har sin ho

administrasjon i forskjellige medlemsstater, eller
b) to fysiske personer i henhold til nr. 1, som utøver sin hovedvirksomhet i

skjellige medlemsstater, eller
c) et selskap eller et annet rettssubjekt i henhold til nr. 1 og en fysisk pe

der førstnevnte har sin hovedadministrasjon i en medlemsstat og sistn
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3. Medlemsstatene kan bestemme at grupper som er registrert ved deres re
samsvar med artikkel 6, ikke kan ha mer enn 20 deltakere. For dette formå
medlemsstaten bestemme at hver deltaker i et rettssubjekt stiftet i henh
medlemsstatens lovgivning, med unntak av registrerte selskaper, i henh
denne lovgivningen skal behandles som en egen deltaker i gruppen.

4. Enhver medlemsstat kan med begrunnelse i offentlige interesser bestem
deltakelse i en gruppe skal være utelukket eller begrenset for visse kate
fysiske personer, selskaper eller andre rettssubjekter.

Artikkel 5
Foretaksgruppens stiftelsesavtaleskal inneholde minst følgende opplysnin

a) gruppens navn, med ordene «Europeisk økonomisk foretaksgruppe» eller
alene «EØFG» enten foran eller bak navnet, med mindre disse ordene ell
tialene allerede er en del av navnet,

b) gruppens offisielle adresse,
c) formålet med stiftelse av gruppen,
d) navn, firmanavn, juridisk form, bopel eller forretningskontor, og eventu

registreringsnummer og -sted for hver deltaker i gruppen,
e) gruppens varighet, med mindre den er på ubestemt tid.

Artikkel 6
En foretaksgruppe skal registreres i den stat der den har sin offisielle ad

ved det register som er utpekt i henhold til artikkel 39 nr. 1.
Artikkel 7
Foretaksgruppens stiftelsesavtale skal sendes inn til registeret nevnt i artik
Følgende dokumenter og opplysninger skal også sendes inn til registeret

a) enhver endring i gruppens stiftelsesavtale, herunder enhver endring i gru
sammensetning,

b) opprettelse og nedleggelse av ethvert forretningssted for gruppen;
c) Rettsavgjørelser der det i samsvar med artikkel 15 fastslås eller besluttes

gruppe er ugyldig,
d) utnevnelse av gruppens forretningsfører eller -førere, deres navn og alle 

personopplysninger som kreves etter loven i medlemsstaten der registeret
angivelse av om de kan opptre alene eller må opptre i fellesskap, samt e
forretningsførers fratredelse,

e) hel eller delvis overdragelse av en deltakers andel i gruppen, i samsva
artikkel 22 nr. 1,

f) beslutning truffet av deltakerne der det i samsvar med artikkel 31 erklæres
fastslås at gruppen oppløses, eller en rettsavgjørelse som beslutter gruppe
løst i samsvar med artikkel 31 eller 32,

g) melding om utnevnelse av den eller de personer som skal foreta en gr
avvikling som nevnt i artikkel 35, deres navn og alle andre personopplysn
som kreves etter loven i medlemsstaten der registeret føres, samt deres
delse,

h) avslutning av en gruppes avvikling, som nevnt i artikkel 35 nr. 2,
i) forslag om å flytte den offisielle adressen, som nevnt i artikkel 14 nr. 1,
j) klausul som fritar en ny deltaker for betaling av gjeld som ble stiftet før v

kommende gikk inn i gruppen, i samsvar med artikkel 26 nr. 2.

Artikkel 8
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Følgende opplysninger skal offentliggjøres som fastsatt i artikkel 39, i lysi
bladet nevnt i artikkelens nr. 1:
a) opplysningene som i henhold til artikkel 5 skal inngå i gruppens stiftelsesav

og endringer av disse opplysninger;
b) registreringsnummer, -dato og -sted, samt melding om slettelse i registere
c) dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 7 bokstav b) til j).

Opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal offentliggjøres i sin helhet. Dokum
tene og opplysningene nevnt i bokstav c) kan offentliggjøres enten i sin helhe
i utdrag, eller ved henvisning til at de oppbevares ved registeret, i samsvar me
dende nasjonal lovgivning.

Artikkel 9
1. Foretaksgruppen kan påberope seg dokumentene og opplysningene so

offentliggjøres i henhold til denne forordning overfor tredjemann på de vi
som er fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 3 nr.
nr. 7 i rådsdirektiv 68/151/EØF av 9. mars 1968, med sikte på den samor
som kreves av medlemsstatene overfor selskaper for å gjøre garantiene i
des likeverdige,slik det er definert i traktatens artikkel 58 annet ledd, f
beskytte både medlemmenes og tredjemanns interesser.

2. Dersom det er foretatt handlinger i en gruppes navn før den er registrert i
svar med artikkel 6 og gruppen etter registrering ikke påtar seg de forplikt
som følger av disse handlinger, hefter de fysiske personer, selskaper eller
rettssubjekter som foretok handlingene, ubegrenset og solidarisk for dem

Artikkel 10
Når foretaksgruppen har et forretningssted i en annen stat enn staten der d

sin offisielle adresse, skal forretningsstedet registreres i vedkommende stat.
bindelse med denne registreringen skal gruppen til vedkommende register i 
medlemsstaten sende inn kopier av de dokumenter som skal sendes inn til reg
i medlemsstaten der gruppen har sin offisielle adresse, om nødvendig samme
en oversettelse utført i samsvar med praksis ved registeret der forretningsste
registrert.

Artikkel 11
Melding om at en foretaksgruppe er stiftet eller at avvikling av en grupp

avsluttet, med registreringsnummer, -dato og -sted, samt dato og sted for offe
gjøring og lysingsbladets navn, skal gis i De Europeiske Fellesskaps Tidende etter
offentliggjøring i lysingsbladet nevnt i artikkel 39 nr. 1.

Artikkel 12
Den offisielle adressen angitt i foretaksgruppens stiftelsesavtale, skal 

innen Fellesskapet.
Denne offisielle adresse skal entenvære:

a) der gruppen har sin hovedadministrasjon, eller
b) der en av deltakerne i gruppen har sin hovedadministrasjon eller, når det 

seg om en fysisk person, sin hovedvirksomhet, forutsatt at gruppen utøve
virksomhet der.

Artikkel 13
En foretaksgruppes offisielle adresse kan flyttes innen Fellesskapet.
Når slik flytting ikke fører til at en annen lovgivning får anvendelse i henh

til artikkel 2, skal beslutning om flyttingtreffes i samsvar med vilkårene i grupp
stiftelsesavtale.

Artikkel 14
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1. Når flytting av den offisielle adressen fører til at en annen lovgivning får an
delse i henhold til artikkel 2, skal et forslag om flytting utarbeides, sendes
og offentliggjøres i samsvar med vilkårene i artikkel 7 og 8.
Beslutningen om flytting kan først treffes to måneder etter at forslaget er of
liggjort. Beslutningen treffes av deltakerne ved enstemmighet. Flyttingen
tre i kraft på den dag gruppen i samsvar med artikkel 6 blir registrert ved r
teret for den nye offisielle adressen. Registrering kan ikke foretas før d
dokumentert at forslaget om å flytte den offisielle adressen er offentliggjo

2. Gruppen kan ikke slettes i registeret for den tidligere offisielle adressen fø
er dokumentert at gruppen er registrert ved registeret for den nye offis
adressen.

3. Når gruppens nye registrering er offentliggjort, kan den nye offisielle adre
påberopes overfor tredjemann i samsvar med vilkårene i artikkel 9 nr. 
lenge gruppens slettelse i registeret for den tidligere offisielle adressen ik
offentliggjort, kan tredjemann likevel påberope seg den tidligere offisi
adressen, med mindre gruppen påviser at tredjemann hadde kjennskap 
nye offisielle adressen.

4. Det kan i en medlemsstats lovgivning fastsettes at når flytting av den offis
adressen for en gruppe som er registrert i medlemsstaten i samsvar med a
6, fører til at en annen lovgivning får anvendelse, skal flyttingen ikke få v
ning dersom vedkommende myndighet i medlemsstaten gjør innsigelse m
i løpet av perioden på to måneder nevnt i nr. 1. Slik innsigelse kan gjøres
av hensyn til offentlige interesser. Det skal være mulig å prøve innsigelse
domstolene.

Artikkel 15
1. Når en foretaksgruppe er ugyldig i henhold til den lovgivning som komme

anvendelse etter artikkel 2, skal ugyldigheten fastslås eller besluttes av r
Den domstol som har saken, skal likevel gi gruppen en tidsfrist til å bringe
holdet i orden dersom dette er mulig.

2. Når en gruppe er ugyldig, skal den avvikles på de vilkår som er fastsatt i art
35.

3. En avgjørelse der det fastslås eller besluttes at en gruppe er ugyldig, kan
ropes overfor tredjemann i samsvar med vilkårene i artikkel 9 nr. 1.

En slik avgjørelse skal i seg selv ikke berøre gyldigheten av forpliktelser inngå
eller overfor gruppen før det tidspunkt da avgjørelsen kan påberopes overfor
jemann, i samsvar med vilkårene i foregående ledd.

Artikkel 16
1. Foretaksgruppens organer skal bestå av deltakerne som opptrer i felless

forretningsføreren eller forretningsførerne.
2. Gruppens stiftelsesavtale kan inneholde bestemmelser om andre organ

skal i så fall fastsette deres myndighet.
3. Gruppens deltakere kan når de opptrer som organ, treffe enhver beslutnin

sikte på å oppfylle gruppens formål.

Artikkel 17
1. Hver deltaker skal ha en stemme. Gruppens stiftelsesavtale kan likevel gi

deltakere mer enn en stemme, forutsatt at ingen av deltakerne oppnår ste
flertall.

2. Det skal kreves enstemmighet ved beslutninger om:
a) å endre gruppens formål,
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b) å endre antall stemmer hver deltaker er tildelt,
c) å endre vilkårene for å treffe beslutning,
d) å forlenge gruppens varighet utover det tidsrom som er fastsatt i stifte

avtalen,
e) å endre hver deltakers eller enkelte deltakeres bidrag til gruppens finan

ing,
f) å endre enhver annen plikt som påhviler en deltaker, med mindre ann

fastsatt i gruppens stiftelsesavtale,
g) å foreta andre endringer i gruppens stiftelsesavtale som ikke omfatt

dette nr., med mindre annet er fastsatt i avtalen.

3. I alle tilfeller der denne forordning ikke fastsetter at beslutninger skal v
enstemmige, kan gruppens stiftelsesavtale fastlegge vilkårene for den b
ningsdyktighet og for det stemmeflertall som kreves for at beslutning eller v
beslutninger, kan treffes. Med mindre annet er fastsatt i avtalen, skal en b
ning være enstemmig.

4. På initiativ fra forretningsføreren eller etter anmodning fra en deltaker ska
retningsføreren eller -førerne sørge for at deltakerne blir hørt,slik at de
treffe en beslutning.

Artikkel 18
Hver deltaker skal ha rett til å få opplysninger fra forretningsførerne om g

pens forretninger, samt rett til innsyn i gruppens bøker og forretningsdokume
Artikkel 19

1. En gruppe skal ledes av en eller flere fysiske personer som oppnevnes i
pens stiftelsesavtale eller ved beslutning truffet av deltakerne.
Ingen kan være forretningsfører i engruppe dersom vedkommende:
– etter den lovgivning som får anvendelse for vedkommende, eller
– etter nasjonal lovgivning i staten der gruppen har sin offisielle adresse,
– som følge av en rettsavgjørelse eller et forvaltningsvedtaksom er tr

eller anerkjent i en medlemsstat,

ikke kan være medlem av et selskaps administrasjons- eller ledelsesorga
kan være forretningsfører for et foretak eller ikke kan opptre som forretni
fører i en europeisk foretaksgruppe.

2. En medlemsstat kan for de grupper som er registrert ved dens registre i he
til artikkel 6, bestemme at en juridisk person kan være forretningsfører foru
at den utpeker en eller flere fysiske personer som representant eller repres
ter, som skal være omfattet av bestemmelsene i artikkel 7 bokstav d).
Dersom en medlemsstat benytter denne muligheten, skal den bestem
representanten eller representantene skal ha samme ansvar som om de 
forretningsførere for gruppen.
Begrensningene i nr. 1 skal gjelde også for disse representantene.

3. Vilkårene for oppnevnelse og avsettelse av forretningsføreren eller -førern
hvilken myndighet de skal ha, skal fastsettes i stiftelsesavtalen, eller derso
ikke er fastsatt i avtalen, ved enstemmig beslutning truffet av deltakerne.

Artikkel 20
1. Bare forretningsføreren eller hver enkelt forretningsfører dersom det er f

skal representere gruppen overfor tredjemann.
Når en forretningsfører opptrer på vegne av gruppen, forplikter han denne 
for tredjemann, selv når vedkommendes handlinger ikke faller inn under g
pens formål, med mindre gruppen godtgjør at tredjemann visste, eller und
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falt inn under gruppens formål; offentliggjøring av opplysningene nevnt i ar
kel 5 bokstav c) skal i seg selv ikke være tilstrekkelig som bevis.
Begrensninger i forretningsførerens eller -førernes myndighet som følge
gruppens stiftelsesavtale eller av en beslutning truffet av deltakerne, kan
påberopes overfor tredjemann, selv om den er offentliggjort.

2. Gruppens stiftelsesavtale kan fastsette at gruppen skal forpliktes rettslig
dersom to eller flere forretningsførere opptrer i fellesskap. En slik bestemm
kan påberopes overfor tredjemann i samsvar med vilkårene nevnt i artikke
1 bare dersom den er offentliggjort i samsvar med artikkel 8.

Artikkel 21
1. Overskuddet som følger av gruppens virksomhet, skal betraktes som del

nes utbytte og skal fordeles mellom dem i det forhold som er fastsatt i grup
stiftelsesavtale eller, i mangel av en slik bestemmelse, i like store deler.

2. Gruppens deltakere skal bidra til å dekke differansen når kostnadene over
inntektene, i det forhold som er fastsatt i gruppens stiftelsesavtale eller, i 
gel av en slik bestemmelse, i like store deler.

Artikkel 22
1. En deltaker i gruppen kan overdra sin andel i gruppen, eller en del av den

en annen deltaker eller til tredjemann; overdragelsen kan finne sted bare
enstemmig samtykke fra de øvrige deltakerne.

2. En gruppedeltaker kan stille sin andel i gruppen som sikkerhet dersom de ø
deltakerne har gitt sitt enstemmige samtykke, med mindre annet er bes
gruppens stiftelsesavtale. Innehaveren av sikkerheten kan ikke på noe tids
bli deltaker i gruppen på grunnlag av denne sikkerheten.

Artikkel 23
Foretaksgruppen kan ikke offentlig innby til investering.
Artikkel 24

1. Deltakerne i foretaksgruppen skal ha ubegrenset og solidarisk ansvar for e
forpliktelse. Nasjonal lovgivning skal regulere følgene av slikt ansvar.

2. Inntil en gruppes avvikling er avsluttet, kan gruppens kreditorer ikke forfø
krav mot en deltaker for betaling av gjeld i samsvar med vilkårene i nr. 1, 
mindre de først har anmodet gruppen om å betale og betaling ikke har f
sted innen en rimelig tidsfrist.

Artikkel 25
Brev, bestillingsblanketter og lignende dokumenter skal tydelig angi:

a) gruppens navn, med ordene «Europeisk økonomisk foretaksgruppe» eller
alene «EØFG» enten foran eller bak navnet, med mindre disse ordene ell
tialene allerede er en del av navnet,

b) stedet for registeret nevnt i artikkel 6, der gruppen er registrert, samt grup
registreringsnummer,

c) gruppens offisielle adresse,
d) eventuelt om forretningsførerne skal opptre i fellesskap,
e) eventuelt at gruppen er under avvikling i henhold til artikkel 15, 31, 32 eller

Ethvert forretningssted for en gruppe skal, når det er registrert i samsvar med
kel 10, angi ovennevnte opplysninger sammen med opplysninger om egen re
ring på dokumentene nevnt i første ledd som benyttes av forretningsstedet.

Artikkel 26
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1. Beslutning om å oppta nye deltakere skal treffes enstemmig av foretaks
pens deltakere.

2. Hver ny deltaker skal hefte for gruppens gjeld i samsvar med vilkårene i art
24, også gjeld som følger av gruppens virksomhetfør vedkommende ble o
som deltaker.

Deltakeren kan likevel ved en bestemmelse i gruppens stiftelsesavtale eller 
taksdokumentet fritas for betaling av gjeld som er stiftet før vedkommende ble
tatt som deltaker. En slik klausul kan påberopes overfor tredjemann på vilkå
nevnt i artikkel 9 nr. 1 bare når den eroffentliggjort i samsvar med artikkel 8.

Artikkel 27
1. En deltaker i foretaksgruppen kan tre ut av gruppen i samsvar med vilkår

gruppens stiftelsesavtale eller, i mangel av slike vilkår, med enstemmig 
tykke fra de øvrige deltakerne.
Enhver deltaker kan i tillegg tre ut av gruppen når det foreligger vektige gru
for det.

2. Enhver deltaker kan ekskluderes fra gruppen av de grunner som er angitt i
pens stiftelsesavtale, og under alle omstendigheter dersom vedkommende
misligholder sine forpliktelser, eller dersom vedkommende forårsaker 
truer med å forårsake alvorlige vanskeligheter for gruppens virksomhet.

Slik eksklusjon kan bare finne sted ved en rettsavgjørelse truffet etter felles an
ning fra et flertall av de øvrige deltakerne, med mindre annet er bestemt i grup
stiftelsesavtale.

Artikkel 28
1. Deltakelse i foretaksgruppen skal opphøre når deltakeren dør eller når ved

mende ikke lenger oppfyller vilkårene i artikkel 4 nr. 1.
I tillegg kan en medlemsstat av hensyn til sin lovgivning om avvikling, opp
ning, insolvens og betalingsstans bestemme at en deltaker skal opphøre 
deltaker på et tidspunkt fastsatt i denne lovgivning.

2. Dersom en fysisk person som er deltaker i gruppen dør, kan avdødes p
gruppen bare overtas på de vilkår som er fastsatt i gruppens stiftelsesa
eller, i mangel av slike vilkår, dersom de gjenværende deltakerne enste
samtykker.

Artikkel 29
Så snart en deltaker i foretaksgruppen opphører å være deltaker, skal 

ningsføreren eller -førerne underrette de øvrige deltakerne om dette; de ska
utføre de nødvendige plikter angitt i artikkel 7 og 8. I tillegg kan enhver berørt
son utføre disse pliktene.

Artikkel 30
Med mindre annet er bestemt i foretaksgruppens stiftelsesavtale, og med 

hold for rettigheter ervervet i henhold til artikkel 22 nr. 1 og artikkel 28 nr. 2, s
en gruppe fortsatt bestå for de gjenværende deltakere etterat en deltaker i g
har opphørt å være deltaker, i samsvar med vilkårene fastsatt i gruppens stif
avtale eller bestemt ved enstemmig beslutning truffet av de aktuelle deltakern

Artikkel 31
1. En foretaksgruppe kan oppløses ved at deltakerne treffer beslutning om at

pen skal oppløses. Beslutningen skal være enstemmig, med mindre an
fastsatt i gruppens stiftelsesavtale.

2. En gruppe skal oppløses ved en beslutning truffet av deltakerne der det fa
at:
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a) tidsrommet fastlagt i gruppens stiftelsesavtale har utløpt, eller at det 
ligger andre avtalefestede grunner til oppløsning, eller

b) gruppens formål er oppnådd eller at det er umulig å forfølge det lenge

Dersom deltakerne innen tre måneder etter at en av situasjonene nevnt i
ledd har oppstått, ikke har truffet beslutning om oppløsning av gruppen,
enhver deltaker anmode retten om å beslutte gruppen oppløst.

3. En gruppe skal også oppløses ved beslutning truffet av deltakerne elle
gjenværende deltaker når vilkårene i artikkel 4 nr. 2 ikke lenger er oppfylt

4. Etter at en gruppe er oppløst ved beslutning truffet av deltakerne, skal fo
ningsføreren eller -førerne utføre de nødvendige plikter angitt i artikkel 7 o
I tillegg kan enhver berørt person utføre disse pliktene.

Artikkel 32
1. På anmodning fra enhver berørt person eller fra vedkommende myndighe

retten ved overtredelse av artikkel 3, eller 12, eller artikkel 31 nr. 3, bes
gruppen oppløst, med mindre det er mulig å bringe dens forhold i orden fø
ten har avgjort sakens realitet.

2. På anmodning fra en deltaker kan retten beslutte en gruppe oppløst når de
ligger vektige grunner for det.

3. En medlemsstat kan bestemme at retten, etter anmodning fra vedkomm
myndighet, kan beslutte en gruppe oppløst som har sin offisielle adresse i 
der myndigheten er hjemmehørende når gruppen gjennom sin virksomhe
trer i strid med offentlige interesser i vedkommende stat, dersom statens lo
ning gir adgang til dette når det gjelder registrerte selskaper eller andre ret
jekter som er omfattet av denne lovgivningen.

Artikkel 33
Når en deltaker i foretaksgruppen opphører å være deltaker av en annen

enn at deltakeren overdrar sine rettigheter i samsvar med vilkårene i artikkel 
1, skal verdien av vedkommendes rettigheter og plikter bestemmes på grunn
gruppens eiendeler og gjeld slik de fremstår på det tidspunkt deltakelsen opp

Verdien av rettighetene og pliktene til en deltaker som trer ut av gruppen
ikke fastsettes på forhånd.

Artikkel 34
Med forbehold for artikkel 37 nr. 1, skal enhver deltaker i foretaksgruppen 

opphører å være deltaker, fortsatt hefte for gjeld stiftet i forbindelse med grup
virksomhet før vedkommende opphørte å væredeltaker, i samsvar med vilkå
artikkel 24.

Artikkel 35
1. En foretaksgruppes oppløsning skal medføre at den avvikles.
2. Avvikling av en gruppe og avviklingens avslutning skal være underlagt na

nal lovgivning.
3. En gruppe skal opprettholde sin rettsevne i henhold til artikkel 1 nr. 2 in

avviklingen er avsluttet.
4. Den eller de personer som forestår avviklingen skal utføre de nødvendige

ter angitt i artikkel 7 og 8.

Artikkel 36
Europeiske foretaksgrupper skal være underlagt nasjonal lovgivning om i

vens og betalingsstans. Om det tas rettslige skritt mot en gruppe på grunn av
pens insolvens eller betalingsstans, skal dette ikke i seg selv medføre at det ta
rettslige skritt mot dens deltakere.
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Artikkel 37
1. Eventuelt lengre foreldelsesfrist i nasjonal lovgivning skal erstattes av en f

delsesfrist på fem år etter offentliggjøring i samsvar med artikkel 8 om at en
taker opphører å være deltaker, når det gjelder søksmål mot vedkommend
taker for gjeld stiftet som følge av gruppens virksomhet før vedkommende
hørte å være deltaker.

2. Eventuelt lengre foreldelsesfrist i nasjonal lovgivning skal erstattes av en f
delsesfrist på fem år etter offentliggjøring i samsvar med artikkel 8 om av
ning av en gruppes avvikling, når det gjelder søksmål mot en deltaker for 
stiftet som følge av gruppens virksomhet.

Artikkel 38
Når en foretaksgruppe i en medlemsstat utøver virksomhet som er i strid

offentlige interesser, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten forby virk
heten. Vedkommende myndighets vedtak skal kunne prøves av domstolene.

Artikkel 39
1. Medlemsstatene skal utpeke registeret eller registrene som skal foreta re

ringen nevnt i artikkel 6 og 10, samt fastsette hvilke regler som skal gjeld
registreringen. De skal fastsette vilkår for innsending av dokumentene ne
artikkel 7 og 10. De skal påse at dokumentene og opplysningene nevnt i ar
8 offentliggjøres i rette lysingsblad i medlemsstaten der gruppen har sin o
elle adresse, og eventuelt fastsette hvordan dokumentene og opplysni
nevnt i artikkel 8 bokstav c) skal offentliggjøres.
Medlemsstatene skal også påse at alle kan få innsyn i dokumentene n
artikkel 7 ved det register som i henhold til artikkel 6 eller eventuelt artikke
skal foreta registreringen, og få fullstendige eller delvise gjenparter av d
dokumentene,om nødvendig pr. post.
Medlemsstatene kan bestemme at det skal betales et gebyr for oppgavene
i foregående ledd men gebyrene kan ikke overstige administrasjonskostna

2. Medlemsstatene skal påse at opplysningene som skal offentliggjøres i De Euro-
peiske Fellesskaps Tidende i henhold til artikkel 11, oversendes Kontoret for D
europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner innen en måned etter offe
gjøring i det offisielle lysingsbladet nevnt i nr. 1.

3. Medlemsstatene skal fastsette egnede sanksjoner ved overtredelse av b
melsene om offentlighet i artikkel 7, 8 og 10 og ved overtredelse av artikke

Artikkel 40
Resultatet som skriver seg fra gruppens virksomhet kan beskattes bare p

takernes hånd.
Artikkel 41

1. Medlemsstatene skal innen 1. juli 1989 treffe de tiltak som kreves i henho
artikkel 39. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal til orientering underrette Kommisjonen om hvilke kat
rier fysiske personer, selskaper og andre rettssubjekter som de utelukker f
takelse i en gruppe i henhold til artikkel 4 nr. 4. Kommisjonen skal under
de øvrige medlemsstatene om dette.

Artikkel 42
1. Når denne forordning er vedtatt, skal det under Kommisjonen nedsettes en

taktkomité, som skal ha til oppgave:
a) med forbehold for traktatens artikkel 169 og 170, å lette gjennomførin

av denne forordning ved regelmessig samråd, særlig om praktiske pr
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mer i forbindelse med gjennomføringen,
b) om nødvendig å gi Kommisjonen råd om tilleggsbestemmelser eller en

ger i denne forordning.

2. Kontaktkomiteen skal bestå av representanter for medlemsstatene og rep
tanter for Kommisjonen. Formannen skal være en representant for Komm
nen. Sekretariatsfunksjonene skal ivaretas av Kommisjonen.

3. Kontaktkomiteen skal innkalles av formannen, enten på eget initiativ eller 
anmodning fra etav medlemmene.

Artikkel 43
Denne forordning trer i kraft tredje dag etter kunngjøring i De Europeiske Fel-

lesskaps Tidende.
Denne forordning får anvendelse fra 1. juli 1989, med unntak av artikkel 39

og 42, som får anvendelse fra forordningens ikrafttredelse.
Denne forordning er i alle deler bindende og kommer direkte til anvende

alle medlemsstater. 
Utferdiget i Brussel, 25. juli 1985.
For Rådet
J. POOS
Formann
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