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Regnskapsforskriften § 3 - avkastning på innskutt kapital

Vi viser til e-post av 9.11.2005 med anmodning om departementets vurdering av om 
man ved omklassifisering av inntekter fra salg av aksjer avsatt på investeringsfond til 
driftsfond i henhold til regnskapsforskriften § 3 kan inkludere selskapets fond for 
vurderingsforskjeller (bundet egenkapital) i beregningsgrunnlaget for 
omklassifiseringen. 

Regnskapsforskriften § 3 angir at som avkastning på innskutt kapital skal regnes det 
beløpet som kommunen maksimalt kunne fått i utbytte målt etter aksjelovens § 8-1, 
beregnet ved siste årsskifte før salgsdato. I merknadene er det videre angitt at 
beregningen skal baseres på selskapets regnskap forut for salgsåret.

Dette innebærer at den faktiske balansen til selskapet skal legges til grunn slik den 
faktisk var sammensatt ved utgangen av året før salgsåret, og at det ikke er rom for å 
inkludere mulig omgjøring av bundet egenkapital til fri i året før salgsåret dersom 
omgjøringen faktisk ikke var gjennomført, jf. departementets brev av 29.10.2004 til 
NKRF.

Eksempelvis er det altså ikke anledning til å inkludere selskapenes overkursfond 
(bundet egenkapital) i beregningen av avkastning på innskutt kapital dersom 
overkursfondet ikke faktisk var omgjort til annen (fri) egenkapital i året før salgsåret, jf. 
departementets brev av 4.1.2005 til fylkesmannen i Sogn og Fjordane.



Side 2

Videre har departementet eksempelvis lagt til grunn at det ikke er anledning til å 
inkludere mulig overføring av utbytte/konsernbidrag fra datterselskapene til 
morselskap dersom slik overføring faktisk ikke var besluttet, jf. departementets brev av 
20.1.2005 til Distriktsrevisjonen i Larvik og Lardal.

På bakgrunn av dette er departementets vurdering at fond for vurderingsforskjeller 
ikke kan inngå i grunnlaget for beregning av avkastning på innskutt kapital. 

Med hilsen

Thor Bernstrøm e.f.
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