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1.

Bakgrunn og formål

Formålet med regnskapsstatistikken for ikke-finansielle aksjeselskaper basert på næringsoppgaver er å
skaffe detaljert tallmateriale til foretaksøkonomiske oversikter og analyser. Statistikken er utarbeidet i
sin nåværende form for første gang for regnskapsåret 1999.
Regnskapsstatistikken skal dekke behovet for et datagrunnlag basert på næringsoppgaven som skal
ligge til grunn for detaljert regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper i Nasjonalregnskapet
(tallrevisjonen) og for andre brukere av regnskapsstatistikk. Formålet er videre å samordne utnyttelsen
av næringsoppgaver i SSB.

2.

Om produksjon av statistikken

2.1.

Omfang og populasjon

Populasjonen er ikke-finansielle aksjeselskaper med økonomisk aktivitet i 1999. Aksjeselskaper som
driver finansielle aktiviteter som forretningsbanker, kredittforetak, finansieringsselskaper,
forsikringsselskaper og lignende (nace 65-67) inngår ikke i populasjonen. Seksjon for offentlige
finanser og kredittmarkedsstatistikk i SSB utarbeider regnskapsstatistikk for foretak i finansielle
næringer.
Grunnlaget for etablering av populasjonen er Det Sentrale Bedrifts- og Foretaksregisteret (DSB), med
påkoplede opplysninger fra Enhetsregisteret (ER), Regnskapsregisteret i Brønnøysund (RiB),
Skattedirektoratets ligningsregister for etterskuddspliktige skattytere (EREG) og Skattedirektoratets
Lønns- og trekkoppgaveregister (LTO). Målsettingen har vært å komme frem til en mest mulig
korrekt populasjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som hadde økonomisk aktivitet i ett
eller flere av registrene for 1999. Det er derfor testet på om foretaket virkelig hadde beløp i etter eller
flere av registrene, og om virksomheten var i ordinær drift. Avviklingsregnskaper er forsøkt holdt
utenfor materialet, da disse ikke er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Trekkepopulasjon
Trekkegrunnlaget for regnskapsstatistikken var situasjonsuttak fra i første halvdel av mai 2000.
Videre ble det benyttet registeropplysninger fra første halvdel av mai fra ER og beløp fra EREG for
1998 samt foreløpige tall fra RiB for 1998. På trekketidspunktet foreligger ikke 1999-opplysninger fra
EREG og RiB.
Fra uttrekket fra ble det i første omgang satt som forutsetning at foretaket skulle ha en av følgende
organisasjonsformer AS (aksjeselskap), ASA (allmennaksjeselskap), NUF (norsk avdeling av
utenlandsk foretak), BA (foretak med begrenset ansvar) og BBL (BBL er boligbyggelag, som
underveis i prosessen ble definert ut av populasjonen). Videre skulle foretaket være innenfor en av
følgende institusjonelle sektorer;
710
610
630
635
660
680
740
770

private ikke-finansielle foretak med begrenset ansvar
statens forretningsdrift
statlig eide foretak
statsforetak (SF)
kommunal forretningsdrift
selvstendige kommuneforetak
private ikke-forretningsmessige produsentorganisasjoner
private ikke-forretningsmessige konsumentorganisasjoner
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Populasjonen ble deretter avgrenset til foretak i sektorene 710, 610, 630, 635 og 680. Det vil si at
sektorene 740, 770 og 660 ble definert ut av populasjonen.
Det ble foretatt en avgrensning av trekkepopulasjonen blant foretak med organisasjonsformene NUF
og BA, ved at foretak med disse organisasjonsformene innenfor følgende næringer ble utelatt;
01
02
05
40
41
45
70.202
70.320
80
85
91
93

Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett
Elektrisitets-, gass-, damp- og vannforsyning
Oppsamling, rensing og distribusjon av vann
Bygge- og anleggsvirksomhet
Utleie av egen fast eiendom ellers
Eiendomsforvaltning
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Annen personlig tjenesteyting

Denne avgrensningen har blant annet sammenheng med metoden for etablering av utvalget, jf. kapittel
2.3. Utvalg.
Det ble videre satt som krav at foretaket skulle ha tilstandskode 9 i DSB , det vil si i ordinær drift. Det
ble gjort unntak fra dette dersom annen tilstandskode enn 9 hadde blitt satt med gyldighetsdato etter
1999. Foretak som ifølge ER var slettet i løpet av 1999 ble utelatt fra populasjonen.
Fra EREG ble alle skattytere med selskapstype 01 (vanlig aksjeselskap), selskapstype 67
(kraftproduserende enhet), selskapstype 05 (rederi skattlagt etter skattelovens §51A), 07 (aksjeselskap
med skipsmeglervirksomhet eller flyselskap), 09 (oljeutvinningsselskap), 11 (lignet ved
Oljeskattekontoret) og 86 (filial av utenlandsk selskap) trukket ut. Deretter ble dubletter på
organisasjonsnummer fjernet. Det kan forekomme dubletter på organisasjonsnummer på grunn av
bruk av underenhetene skattyter i forbindelse med ligning av kraftproduserende enheter.
Fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund ble det koplet til regnskapsopplysninger (årsregnskapet) for
alle enheter som hadde sendt inn dette på tidspunktet for uttrekk, også foretak med vesentlige mangler
i regnskapene eller organisasjonsform/næring som ikke inngår i populasjonen til regnskapsstatistikken.
Registrene er koplet sammen, og en del foretak ble utelatt fra trekkepopulasjonen dersom de manglet i
ett eller flere av registrene. Det ble innført et kjennemerke som viser hvilke registre den enkelte enhet
var med i, og det er tillatt tre varianter av dekning i registrene. Dette er;
100
103
123

Finnes kun i DSB
Finnes i DSB og EREG
Finnes i alle registre (DSB, RiB og EREG)

Det er dermed satt som krav at foretaket skal finnes i DSB dersom det skal kunne inngå i
trekkepopulasjonen.
Trekkepopulasjonen bestod etter dette av til sammen 149 850 foretak. Av disse var 146 949 aksjeeller allmennaksjeselskap.

4

Populasjon
Ved etablering av trekkegrunnlaget inngikk også ikke-finansielle foretak med organisasjonsformene
NUF og BA i populasjonen. Utvalget som ble trukket (jf. forrige kapittel) omfatter derfor også foretak
innenfor disse organisasjonsformene. I samråd med Seksjon for Nasjonalregnskap er populasjonen
avgrenset til organisasjonsformene AS og ASA.
Populasjonen for regnskapsstatistikken er i all hovedsak en oppdatering av trekkepopulasjonen. Mens
det på trekketidspunktet kun forelå 1998-opplysninger i EREG og RiB, forelå det på tidspunktet for
ferdigstilling av statistikken tilsvarende tall for 1999.
Det ble videre foretatt ytterligere avgrensninger i populasjonen til foretak som hadde økonomisk
aktivitet i 1999. Blant annet viste det seg at populasjonen basert på samme prinsipper som for
etablering av trekkepopulasjonen ga om lag 142 000 foretak. Dette er vesentlig høyere enn tallet på
aksje- og allmennaksjeselskaper med innsendt årsregnskap til RiB.
Rutiner i forbindelse med oppdatering av registre kan føre til visse etterslep. En del av forskjellen
mellom antall innsendingsplitkige aksjeselskaper og antall aktive aksjeselskaper, kan forklares ved at
enkelte foretak er meldt oppløst, konkurs, tvangsoppløst, planlagt fusjonert eller lignende i ER, uten at
tilstandskoden (ennå) er oppdatert i DSB. Dette skyldes at det kan gå noe tid fra melding om endring
blir registrert i ER til foretaket blir "slettet". Populasjonen (og netto utvalget) ble derfor korrigert for
enheter som det ut fra meldinger til ER er grunn til å tro er opphørt i 1999 av nevnte årsaker. Dette vil
være regnskaper som ikke er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og som derfor kan være
lite sammenlignbare med regnskapene til enheter i ordinær drift.
Videre ble det koplet på opplysninger fra LTO som på forhånd var aggregert til foretaksnivå.
Kjennemerket som viser hvilke registre den enkelte enhet har registrert økonomisk aktivitet i, ble
utvidet til også å omfatte LTO.
Populasjonen består av i alt 133 624 aksje- og allmennaksjeselskap. Populasjon og utvalg fordeler seg
slik på registerkjennemerket;
DSB
LTO
EREG
RiB

= Bedrifts- og Foretaksregisteret
= Lønns- og trekkoppgaveregisteret
= Etterskuddsregisteret
= Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Tabell 1. Antall foretak i populasjon og utvalg etter registerkjennemerke. 1999.
Registerkjennemerke
Antall populasjon Antall utvalg
1004 DSB og LTO
245
8
1030 DSB og EREG
1 782
34
1034 DSB, EREG og LTO
2 331
56
1200 DSB og RiB
811
6
1204 DSB, RiB og LTO
975
16
1230 DSB, RiB og EREG
43 714
1 178
1234 DSB, RiB, EREG og LTO (alle registre)
83 766
9 907
SUM
133 624
11 205

2.2.

Datakilder

Statistikken bygger på Skattedirektoratets "Næringsoppgave 2 for 1999 for aksjeselskap og andre
foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven" (vedlegg 1), utfylt av aksjeselskapene som
en del av struktur- eller industristatistikken til SSB, eller innsendt til skattemyndighetene i forbindelse
med ligningen for 1999.
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Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader, eiendeler og gjeld, overfor skattemyndighetene, og er det vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal
benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke
konsernregnskapet. Oppstillingen i næringsoppgaven er i første rekke spesifisert ut fra
skattemyndighetenes behov for opplysninger til kontroll og ligning, med sikte på å komme frem til
korrekt utlignet skatt for virksomheten. Virksomheter som ikke er skattepliktige vil heller ikke ha
plikt til å fylle ut noen næringsoppgave.
I rettledningen til Næringsoppgave 2 (vedlegg 2) er plikten til å levere næringsoppgave beskrevet slik;
"Næringsoppgave 2 (RF-1167) skal leveres av alle aksjeselskaper og andre foretak som har
regnskapsplikt etter lov om årsregnskap av 17. juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) §1-2 første ledd (fullt
regnskapspliktige)".
Et unntak vil være aksjeselskaper som driver virksomhet som ikke er skattepliktig.
Dataene om hvert enkelt foretak tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra DSB.

2.3.

Utvalg

Brutto utvalg
En del av formålet med regnskapsstatistikken basert på næringsoppgaver er å utnytte mer effektivt
næringsoppgaver som uansett blir hentet inn til SSB. For at en enhet skulle være med i utvalget til
regnskapsstatistikken, måtte den inngå i et annet utvalg i SSB hvor det hentes inn næringsoppgaver,
enten fra foretaket eller fra skattemyndighetene. Utvalgene til seksjonene 230, 250, 420, 440 og 460
som henter inn næringsoppgaver, ble koplet sammen og representerte den massen av foretak som
kunne inngå i utvalget til regnskapsstatistikken. Dette ble kalt superutvalget. Når det ble tatt hensyn
til overlappende foretak mellom de ulike utvalgene, bestod superutvalget av 20 138 foretak. De ulike
delutvalgene er satt sammen ut fra ulike utvalgsplaner og prinsipper. Noen statistikker benytter cutoff utvalg, mens andre har tilfeldige utvalg ut fra en inndeling i strata. Etablering av utvalget til
regnskapsstatistikken kan derfor sies å være gjennomført i to trinn; først ved etablering av det enkelte
delutvalg, og deretter ved ytterligere en utvelgelse til utvalget til regnskapsstatistikken.
For regnskapsstatistikkens formål er det ansett som viktig å kunne fordele statistikken på
organisasjonsform (AS og ASA vs. andre foretaksformer, BA og NUF). Som tidligere nevnt er
statistikken som frigis avgrenset til aksje- og allmennaksjeselskaper. Dette har blant annet
sammenheng med begrenset registerinformasjon for oppblåsning av andre foretaksformer. Videre er
det viktig å få med alle store foretak, og kunne fordele tallene etter næringsinndelingen som benyttes
av Seksjon for Nasjonalregnskap. Utvalgsplanen til regnskapsstatistikken inneholder derfor en
stratifisering etter disse kriteriene;
1. Organisasjonsform AS/ASA vs. andre (BA og NUF)
2. Størrelse. Alle foretak som det uansett hentes inn næringsoppgave for til SSB, og som oppfyller ett
eller flere av følgende kriterier er tatt med i utvalget til regnskapsstatistikken;
• alle børsnoterte foretak
• alle ASA
• alle foretak som inngår i industristatistikken ved s230
• alle foretak i næring 11.100
• alle foretak i næring 74.150 og sum eiendeler i registerbasert regnskapsstatistikk over 1 mrd.
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•
•
•
•

alle foretak med fullstendige registeropplysninger og 50 sysselsatte eller flere og sum
driftsinntekter i registerbasert regnskapsstatistikk over 40 millioner kroner
alle foretak med fullstendige registeropplysninger og 50 sysselsatte eller flere og sum eiendeler i
registerbasert regnskapsstatistikk over 20 millioner kroner
alle foretak med fullstendige registeropplysninger og over 40 millioner kroner i sum
driftsinntekter og over 20 millioner kroner i sum eiendeler
alle foretak med ufullstendige registeropplysninger og 100 eller flere sysselsatte.

3. Foretakene er deretter stratifisert etter institusjonell næring som benyttes i Nasjonalregnskapet, i alt
41 næringsgrupper.
I strata hvor en ikke skulle ha med alle foretak som det uansett hentes inn næringsoppgave for, ble det
trukket et utvalg på 50 prosent av foretakene som inngår i øvrige statistikker. For 4 strata ble
utvalgsprosenten satt til 40 ut fra et ønske om å begrense samlet utvalgsstørrelse. Dette gjelder strata
hvor en har relativt mange foretak både i populasjon og i øvrige statistikker.
Utvalget til regnskapsstatistikken bestod av 12 430 foretak. Av disse hadde 214 foretak
organisasjonsform BA eller NUF som senere er definert ut av populasjonen.
Tabellene 2 nedenfor viser hvordan foretakene som var med i utvalget til regnskapsstatistikken
fordeler seg på andre utvalg i SSB som innhenter næringsoppgaven.
Tabell 2. Foretak i utvalget til regnskapsstatistikken 1999 etter hvilke andre utvalg enheten inngår
i. 1999.
Antall utvalg Kode
Hvilke utvalg foretaket er med i
Antall foretak i
foretaket er
Infoutv
utvalget til
med i
regnskapsundersøk
elsen
1
1.00001
Kun i utvalget til seksjon 460
3 251
1
1.00010
Kun i utvalget til seksjon 440
967
1
1.00100
Kun i utvalget til seksjon 420
2 705
1
1.01000
Kun i utvalget til seksjon 250
212
1
1.10000
Kun i utvalget til seksjon 230
3 247
2
2.00101
Utvalgene til 420 og 460
825
2
2.00110
Utvalgene til 420 og 440
221
2
2.01001
Utvalgene til 250 og 460
21
2
2.01010
Utvalgene til 250 og 440
13
2
2.01100
Utvalgene til 250 og 420
79
2
2.10001
Utvalgene til 230 og 460
19
2
2.10100
Utvalgene til 230 og 420
717
2
2.11000
Utvalgene til 230 og 250
15
3
3.01101
Utvalgene til 250, 420 og 460
19
3
3.01110
Utvalgene til 250, 420 og 440
41
3
3.10101
Utvalgene til 230, 420 og 460
38
3
3.10110
Utvalgene til 230, 420 og 440
3
3
3.11100
Utvalgene til 230, 250 og 420
35
4
4.11101
Utvalgene til 230, 250, 420 og 460
1
4
4.11110
Utvalgene til 230, 250, 420 og 440
1
SUM
12 430
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Netto utvalg
Netto antall enheter statistikken bygger på er 11 205 aksje- og allmennaksjeselskaper. Frafall og
manglende oppgaver er nærmere omtalt under kapittel 4. Feilkilder og usikkerhet. I tabellen nedenfor
er det gitt en fordeling av enhetene i netto utvalg etter næringshovedområde;
Tabell 3. Antall foretak i utvalget etter næringshovedområde. 1999.
Næringshovedområde
Antall foretak
I alt
11 205
Primærnæringer
63
Olje- og gassutvinning
108
Industri og bergverksdrift
3 971
Kraft- og vannforsyning
75
Bygge- og anleggsvirksomhet
697
Varehandel, hotell- og restaurantdrift
2 979
Samferdsel
915
Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift
2 062
Andre tjenester
231
Uoppgitt næring
104

2.4.

Datainnsamling

Regnskapsstatistikken har ingen selvstendig datainnhenting, men bygger på næringsoppgaver som
innhentes til andre statistikker. Datainnhentingen er i hovedsak basert på direkte innhenting fra
foretakene. For foretak som inngår i Inntektsundersøkelsen for aksjeselskaper blir imidlertid
næringsoppgaven innhentet fra ligningskontorene.

2.5.

Kontroll og kvalitetssikring

Arbeidsdeling
Seksjon for dataregistrering var ansvarlig for mottak, innkvittering og registrering av alle
næringsoppgavene.
Seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistikk (250) kontrollerte næringsoppgaver for
offentlig eide aksjeselskaper i sin helhet, mens seksjon for utenrikshandel, energi og industristatistikk
(230) har sammen med seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk (420) hatt en arbeidsdeling om
kvalitetskontroll av næringsoppgaver til industristatistikken som også skulle være med i
regnskapsstatistikken. Seksjon samferdsels- og reiselivsstatistikk (440) og seksjon for bygg- og
tjenestestatistikk (460) har sjekket postene på næringsoppgaven som brukes i strukturstatistikkene,
mens seksjon 420 har kontrollert de restende postene på disse næringsoppgavene. Videre har seksjon
420 kvalitetskontrollert næringsoppgaver som innhentes gjennom Inntekts- og formuesundersøkelsen
for aksjeselskaper (IFS) i sin helhet.
Innsamling
Regnskapsstatistikken basert på næringsoppgaver bygger på oppgaver som innhentes direkte fra
foretak (aksjeselskaper) via strukturstatistikkene ved seksjonene 440 og 460, industristatistikken ved
seksjon 230 og regnskapsstatistikken for offentlige foretak ved seksjon 250. Videre bygger
regnskapsstatistikken på næringsoppgaver innhentet fra skattemyndighetene (ligningskontorene) til
bruk i Inntektsundersøkelsen for aksjeselskaper ved seksjon 420. Ved mottak av materialet hos
seksjon 450 ble det kontrollert at vi fikk de ønskede opplysningene. Hvis det var mangler eller feil ble
nye opplysninger etterlyst.
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Registrering
I forbindelse med registreringen ble det foretatt kontroll av alle sumposter. Det ble også sjekket at
poster som skal ha lik verdi stemmer og at aktiva = passiva. Mange av disse feilene ble rettet i
forbindelse med registreringen, for resten av foretakene med feil ble det skrevet en kort kommentar,
og feilene ble rettet i forbindelse med fagseksjonenes kvalitetssikring av enhetene.
Kvalitetssikring
Arbeidet med kvalitetssikring av næringsoppgavene for statistikkformål ble delt mellom de involverte
seksjoner. Hensikten med dette er å utnytte den enkelte seksjons kompetanse om forhold i næringer de
kjenner og at kvalitetssikringen blir utført på en måte som er hensiktsmessig i forhold til den statistikk
enheten skal benyttes i.
Tabell 4 Arbeidsdeling i forbindelse med kvalitetskontroll av næringsoppgaver som er med i
utvalget til regnskapsstatistikken.
Delt mellom seksjon 420/230
3763 foretak
Kun seksjon 420
2568 foretak
Delt mellom seksjon 420/440
940 foretak
Delt mellom seksjon 420/460
3507 foretak
Kun seksjon 250
427 foretak
Sum
11205 foretak
Enkelte feil og mangler kan rettes ut fra den mottatte næringsoppgaven og kunnskap om hvordan
næringsoppgaven skal fylles ut. Men det meste av kontrollarbeidet går ut på å sjekke materialet mot
andre kilder. De viktigste kildene for kontroll og kvalitetssikring av regnskapsinformasjonen er;
•
•
•
•

Årsregnskap innsendt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, resultatregnskap og utgående
balanse tilrettelagt på EDB (innkjøpt fra CreditInform AS og grunnlag for registerbasert
regnskapsstatistikk)
Årsregnskap innsendt til Regnskapsregisteret på CD-rom, tilgang til "bilder" av regnskapet i
sin helhet, inklusive noteopplysninger.
Opplysninger fra tilleggsskjemaet for aksjeselskaper som inngår i strukturstatistikker mv.
Opplysninger fra ligningsskjemaer (selvangivelse mv.) for aksjeselskaper som inngår i
Inntektsundersøkelsen.

I tillegg ble det benyttet informasjon fra andre registre;
• Bedrifts- og foretaksregisteret
• Enhetsregisteret
• Lønns- og trekkoppgaveregisteret
• Skattedirektoratets ligningsregister for etterskuddspliktige skattytere (etterskuddsregisteret)
Hvilke kilder som ble benyttet for kvalitetssikring av det enkelte foretak, var avhengig av hvilke
undersøkelser enheten var med i.
Prioriteringer i revisjonsarbeidet
Det ble gjort en rekke prioriteringer i forbindelse med kvalitetskontrollen, både for å begrense arbeidet
og for å ha retningslinjer for hva en skulle gjøre hvis to kilder/føringer var motstridende.
Sumkontroller
Det ble lagt stor vekt på at sumposter skulle være lik summen av underposter. Det er også lagt vekt på
at aktiva skal være lik passiva. Disse kontrollene er aktive både i forbindelse med registrering og
revisjon/kvalitetskontroll utført av fagseksjonene.
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Utgående balanse (UB) viktigere enn inngående balanse (IB)
Ved tilfeller der man måtte velge mellom å endre IB eller UB, har det blitt prioritert å beholde UB
uendret.
Prioritering av enkeltposter.
Poster som det eksisterte gode alternative kilder til, har blitt kontrollert mot disse. En kilde som har
høy pålitelighet er foretakets noteopplysninger i årsregnskapet. For eksempel har noteopplysninger om
endring av egenkapitalen blitt flittig brukt hvis disse postene ikke var ført på en konsistent måte.
Varelagerposter var gjenstand for grundig kontroll, siden de er viktige poster for flere involverte
seksjoner og disse postene grep inn i sammenhengere på flere sider i næringsoppgaven.
Sammenheng mot RiB og andre eksterne kilder
Det er ingen av kildene som har status som fasit. Lover, regler og praksis varierer ved føring av
regnskap til ulike formål. Eksterne kilder har derfor i hovedsak blitt brukt for å komme på sporet av
feil og mangler.
Konstruerte skjema
For enkelte foretak har det vært viktig å ha med næringsoppgaven i statistikken selv om det ikke har
vært mulig å skaffe denne fra oppgavegiver. I andre tilfeller kan enkelte deler av næringsoppgaven
mangle. Disse næringsoppgavene ble konstruert ut fra andre tilgjengelige kilder gitt at etterlysning av
fullstendig næringsoppgave ikke ble ansett som hensiktsmessig, eller var resultatløs. For
regnskapsstatistikken 1999 gjelder dette ca 300 næringsoppgaver, der hoveddelen er med i seksjon 230
sitt utvalg.
Kvalitetskontroll av næringskode:
Det er foretatt endringer som et resultat av samordning av statistikken mot strukturundersøkelsene ved
seksjonene 230, 250, 440 og 460. Det har så langt det har vært mulig, blitt foretatt samordning
mellom statistikkene både når det gjelder beløp og nærings- og sektorplassering.
Kvalitetskontroll av varelager
Avvik i sammenhenger skyldes som regel at ett eller flere felt på side 1 var blanke. Seksjon 450 har
som hovedregel brukt tall fra side 3 og ført disse inn på sum varelager side 1. Dette beløpet ble ikke
fordelt på de forskjellige varelagertyper, men i sin helhet ført som "lager av innkjøpte varer for
videresalg". Problemer som ikke lot seg løse på denne måten ble i hovedsak registrert med feilmelding
og rettet av fagseksjonene. Det samme gjaldt hvis endringer foretatt av seksjon 450 ikke stemte med
annen informasjon som fagseksjonen hadde.
Generelt kan vi si at sammenhengen mellom de forskjellige varelagerpostene er bra. Fordelingen på de
forskjellige varelagertypene på side 1 er noe mer usikker. Når det gjelder ulik føring av til dels like
økonomiske forhold har vi lagt foretakets egne vurderinger ligge til grunn, hvis ikke vi har oppdaget
konkrete feilføringer.
Kvalitetskontroll av lønnspostene
For noen få enheter som mangler arbeidsgiveravgift er det foretatt en omfordeling av lønnspostene.
Ellers er det ikke foretatt annen kontroll av lønnspostene enn å sjekke fortegn og opplagte feiltastinger.
Revisjonsinstruks
Kan skaffes ved henvendelse til de respektive seksjonene.
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3.

Begreper, kjennemerker og grupperinger

3.1.

Begreper

Driftsinntekter og driftskostnader er ordinære inntekter og kostnader utenom de finansielle.
Driftsinntektene deles inn i salgsinntekter (avgiftspliktige og avgiftsfrie), leieinntekter,
provisjonsinntekter, gevinster ved avganger av anleggsmidler og andre driftsrelaterte inntekter.
Driftskostnadene omfatter beholdningsendringer, varekostnader, lønnskostnader, av- og
nedskrivninger på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler samt en rekke ulike typer øvrige
driftskostnader. Eksempler på driftskostnader som er spesifisert er fremmedytelser og
underentrepriser, reparasjon og vedlikehold og kostnader knyttet til transportmidler.
Varekostnad er inklusive beholdningsendringer av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer.
Lønnskostnad omfatter kostnader til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre
personalkostnader.
Finansinntekter og finanskostnader er ordinære inntekter og kostnader knyttet til pengeplasseringer,
verdipapirer, fordringer og gjeld. Finanspostene omfatter også resultatandel vedrørende investeringer
i andre foretak (datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet), gevinster og
tap på valuta (agio) og verdiendring av markeaserte finansielle omløpsmidler.
Ekstraordinære inntekter og kostnader gjelder vesentlige poster som er uvanlige for virksomheten og
som ikke opptrer regelmessig.
Skattekostnaden representerer skatt knyttet til det regnskapsmessige resultatet, og består av betalbar
skatt, forventede refusjonskrav fra eiere og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er den skatten som
forventes å bli utlignet på årets skattepliktige inntekt korrigert for eventuelt avvik mellom beregnet og
utlignet skatt året før.
Disponeringen av årsresultatet viser hvordan et overskudd disponeres og et underskudd dekkes inn.
Det gis opplysninger om overføringer til/fra egenkapital og utbytte til eierne.
Anleggsmidler omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapning og
som er bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst senere
enn ett år etter oppgjørstidspunktet. Her inngår varige driftsmidler som fordeles på bygninger og
anlegg, anlegg under utførelse, transportmidler, maskiner med videre. Også langsiktige fordringer og
investeringer inngår som anleggsmidler, som for eksempel investeringer i andre virksomheter og lån
til foretak i samme konsern.
Anleggsmidlene registreres i utgangspunktet til historisk anskaffelseskost fratrukket ordinære
regnskapsmessige avskrivninger for eiendeler som forringes pga. slit, alder e.l. Verdiene er i noen grad
justert for opp- og nedskrivninger i samsvar med bestemmelser i regnskapslovgivningen for å tilpasse
de bokførte verdiene bedre til de reelle.
Omløpsmidler er eiendeler knyttet til foretakets omsetning av varer og tjenester, eller som forventes å
ha en funksjonstid på under ett år i virksomheten. Her inngår betalingsmidler og kortsiktige
kapitalplasseringer (kontanter, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner mv.), fordringer og varelager.
Fordringer er omløpsmidler dersom det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år
etter regnskapsårets utløp.
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Omløpsmidlene kan ifølge regnskapsbestemmelsene ikke verdsettes høyere enn til historisk
anskaffelseskost (eller tilvirkningskost) og ikke høyere enn til virkelig verdi. Omløpsmidlene skal
nedskrives for verdifall, men kan ikke skrives opp for verdiøkning.
Egenkapitalen er den delen av totalkapitalen som tilhører eierne, og fremkommer som verdien av
eiendelene fratrukket gjeld. Egenkapitalen klassifiseres med hovedinndeling i innskutt og opptjent
egenkapital. Innskutt egenkapital består av aksjekapital, egne aksjer og overkursfond. Opptjent
egenkapital består av fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital/udekket tap.
Gjeld omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av
foretakets ressurser, og deles i avsetning for forpliktelser (pensjonsforpliktelser, utsatt skatt, mv.),
annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er rettslige eller finansielle forpliktelser
som ikke skal innløses i kommende regnskapsperiode, og som ikke er knyttet til foretakets kortsiktige
omsetning av varer og tjenester. Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år
fra oppgjørstidspunkt, eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og
tjenester.

3.2.

Kjennemerker

Organisasjonsform - Statistikken er avgrenset til aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ifølge Det
Sentrale Bedrifts- og Foretaksregisteret.

3.3.

Grupperinger

Næringsgrupperingen er i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN94) som
bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 1 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 3. Aksjeselskaper
som driver virksomhet i flere bransjer, er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til
selskapets samlede bearbeidingsverdi. Nærmere opplysninger om SN94 er gitt i publikasjonen NOS
Standard for næringsgruppering (C 182) og på Statistisk sentralbyrås web-sider under
http://www.ssb.no/nace.

4.

Feilkilder og usikkerhet

4.1.

Innsamlings- og bearbeidingsfeil

I de tilfellene det benyttes næringsoppgave som innhentes fra ligningsmyndighetene, kan også
ligningsbehandlingen medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene
hvor endringen reelt sett finner sted. Det bør påpekes at opplysningene som fremkommer på
næringsoppgaven i første rekke er å anse som foretakets påstand overfor ligningsmyndighetene. Det
vil si at i de tilfellene næringsoppgaven hentes direkte fra foretaket, har den ikke vært gjenstand for
noen ligningsmessig behandling. Også ved innhenting av næringsoppgaver fra ligningsmyndighetene
vil det store flertallet av næringsoppgaver ikke inneholde endringer som en følge av
ligningsbehandlingen. Det er kun i enkelte tilfeller at ligningen har medført endringer som kan spores
tilbake til forhold i næringsoppgaven.
Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik
mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det forskjeller mellom
regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre
at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan
være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke
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enheter i statistikken som inneholder feil og innkonsistenser. I mange tilfeller vil utslag på kontrollene
vise seg å ikke være feil i regnskapsoppstillingen, men et resultat av ulike tilpasninger aksjeselskapet
har anledning til å benytte.
Den viktigste kilden for etterprøving av opplysningene på Næringsoppgaven er foretakets årsregnskap.
På grunn av forholdene som er omtalt ovenfor om forskjeller i regnskaps- og skattelovgivning, og
forskjeller i praktisering av regelverket, vil det ikke være mulig å få fullt ut samsvar mellom
Næringsoppgave og Årsregnskap på samtlige enheter.

4.2.

Utvalgsfeil

Varians
Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet. Generelt blir resultatene mer usikre jo færre
observasjoner de er basert på. Grupper som er basert på relativt få observasjoner vil være meget sterkt
influert av ekstreme observasjoner, det vil si observasjoner som avviker sterkt fra gjennomsnittet.
Ekstreme observasjoner er derfor gitt vekt lik 1, slik at de kun representerer seg selv i materialet.
Skjevhet
Ved trekking av utvalget er det lagt vekt på å få med store aksjeselskaper i de ulike næringene for å
kunne utarbeide gode makrotall. Dette gjenspeiles i beregningen av vekter til aksjeselskapene i
undersøkelsen. Utvalget er likevel i utgangspunktet trukket skjevt, ved at store aksjeselskaper er
overrepresentert, og at aksjeselskapet må inngå i industristatistikken, strukturstatistikkene eller
inntektsstatistikken for aksjeselskaper for å kunne inngå i utvalget til regnskapsstatistikken.
I tabell 5 nedenfor er utvalgets dekningsgrader vist. Det vil si hvor stor andel av de ulike variablene
utvalget dekker i forhold til populasjonen.
Tabell 5. Dekningsgrader etter hovednæring.
Prosent.
Antall Drifts- Sum
Egenforetak inntekter eiendeler kapital
I alt
8,6
65,5
63,5 64,2
Jordbruk, skogbruk og fiske
Industri og bergverksdrift
Utvinning av råolje og naturgass
Kraft- og vannforsyning
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, hotell- og restaurant
Transport og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Andre tjenester
Uoppgitt næring

2,6
31,1
35,1
16,4
6,6
7,6
11,7
4,5
3,2
2,7

20,5
92,7
96,1
43,2
50,8
54,2
65,1
45,2
31,4
15,7

16,6
91,7
93,4
32,8
47,3
55,3
55,3
48,7
34,8
25,6

19,5
91,4
95,2
36,1
51,4
61,8
57,1
51,1
44,9
24,3

Frafall
Frafallet i undersøkelsen skyldes at aksjeselskapet ikke lenger er i virksomhet på grunn av opphør,
fusjon eller at selskapet ikke har utarbeidet eller levert næringsoppgave av andre grunner. Brutto
utvalg var på 12 430 foretak. I løpet av produksjonsprosessen ble foretak med organisasjonsformene
NUF og BA tatt ut av populasjon og utvalg. Dette gjaldt 214 foretak. Videre ble populasjonen
oppdatert i forhold til trekkepopulasjonen, da det på trekketidspunktet ikke forelå 1999-tall fra RiB og
EREG, og etterslep i registeroppdateringer medfører endringer i kjennemerker som f.eks. næring og
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institusjonell sektor. Det ble også innført ytterligere (skjerpende) kriterier for å kontrollere at foretaket
hadde økonomisk aktivitet i 1999. I alt var det 329 foretak som falt ut av utvalget på grunn av at de
ikke lenger defineres som en del av populasjonen. Det reelle utvalget, eller antall enheter som det etter
dette er aktuelt å benytte næringsoppgave for, er dermed 11 887. For 682 av foretakene, eller 5,7
prosent, foreligger det ikke opplysninger i form av næringsoppgave. Dette kan derfor sies å være den
reelle frafallsprosenten.
I de tilfellene ett og samme aksjeselskap inngår både i statistikk med direkte innhenting av
næringsoppgaven fra foretaket, og i inntektsundersøkelsen for aksjeselskaper som henter data fra
ligningsmyndighetene, vil manglende innsending til den ene undersøkelsen kunne erstattes av
innsending til den andre. Ved innhenting av næringsoppgaven både fra foretaket og
ligningsmyndighetene, er det i hovedsak næringsoppgaven fra foretaket som er lagt til grunn.

4.3.

Ikke-utvalgsfeil

Kvaliteten på registergrunnlaget for trekkingen av utvalget og de påkoplede data fra administrative
registre har betydning for kvaliteten på det ferdige resultatet. Trekkingen av utvalget bygger på
enkelte registeropplysninger som gjelder året før undersøkelsesåret. Både de administrative og
statistiske registrene oppdateres fortløpende, og vil dermed endres underveis i produksjonsprosessen.

5.

Beregning av vekter/oppblåsningsfaktorer

Med utgangspunkt i populasjonen (se 2.1) og stratifiseringen i utvalgsplanen (se 2.3), ble det regnet ut
vekter for nettoutvalget av foretakene i det innsamlede datamaterialet.

5.1.

Etterstratifisering

Utgangspunktet for vekteopplegget er etterstratifisering, det vil si å blåse opp utvalget med vekter som
tilsvarer foretakene sine inverse trekkesannsynligheter (dersom utvalget hadde vært et resultat av enkel
tilfeldig trekning fra populasjonen) i hvert av strataene i utvalgsplanen. Utvalgsplanen for
regnskapsstatistikken bygger på å stratifisere etter størrelse i to stratumgrupper: store og små.
I stratum for store foretak var det bare foretak som oppfylte kriteriene som store (se 2.3) i
superutvalget som kunne trekkes. Siden superutvalget er et resultat av utvalgsplanene fra de ulike
seksjonene som ikke nødvendigvis fanger inn alle foretak som er store i forbindelse med
regnskapsstatistikken, ga ikke dette en fullstendig fulltelling av store foretak i populasjonen. Utvalget
av store foretak måtte derfor vektes, og til dette ble raten av totalen av variabelen egenkapital (RiB) i
hvert stratum brukt som vekt. Disse vektene samsvarte godt med den inverse trekkesannsynligheten
for foretakene, men overestimerte ikke balansepostene like mye som en oppblåsing med de inverse
trekkesannsynlighetene ville ha gjort. Samtidig ble registertallet for egenkapital blåst opp til å bli lik
populasjonstotalen for store foretak.
Hvert trekkestratum (næring) for små foretak ble delt inn i inntil 8 nye etterstratum etter størrelsen på
egenkapitalen fra regnskapsregisteret. Dette ble gjort for å redusere virkningen av at utvalgsplanen
overrepresenterer de store foretakene. Denne etterstratifiseringen gjorde typisk at foretak med liten
egenkapital fikk større vekter, mens vektene til foretak med relativ stor egenkapital typisk ble redusert
i forhold til det som var de inverse trekkesannsynlighetene i trekkestrataene.
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5.2.

Kalibrering av vektene

Vektene fra etterstratifiseringen ble kalibrert mot makrotall fra registerbasert statistikk. Dette ble blant
annet gjort for å oppnå en bedre konsistens med regnskapsstatistikken som er basert på årsoppgjør.
Både makrotall fra RiB, og LTO ble brukt i kalibreringen. Kalibrering er en metode som justerer
vektene i et utvalg slik at de oppblåste tallene samsvarer med oppgitte makrotall, og
kalibreringsmetoden som SSB brukte i denne undersøkelsen er utviklet av Johan Heldal (Heldal 1992:
A method for calibration of weight in sample surveys). Datamaterialet ble delt inn i tre deler som ble
håndtert hver for seg i kalibreringen:
1. Store foretak ble ikke kalibrert (n=6020)
2. Små foretak med regnskapsinformasjon (n=5045) ble kalibrert mot
• Antall foretak i tilsvarende vektepopulasjon
• Grunnlag for arbeidsgiveravgift fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
• Driftsresultat fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund
• Sum egenkapital fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund
3. Små foretak uten regnskapsinformasjon (n=60) ble kalibrert mot
• Antall foretak i tilsvarende vektepopulasjon
• Omsetning fra Bedrifts- og foretaksregisteret

5.3.

Ekstremkontroll

Det ble gjennomført flere ulike kontroller for ekstremobservasjoner. Foretak som slo ut med urimelig
høye oppblåste tall ble klassifisert som ekstremer og gitt vekt lik 1. I alt ble det definert 80 slike
ekstremer som ble holdt utenfor det ordinære vekteopplegget.

5.4.

Vekteresultat

Tabellen viser makrotall fra register sammenlignet med oppblåste tall. Det er merket av for
kalibreringsvariablene som vektene er kalibrert mot. Kalibreringen gjør at det samlede utvalget
oppblåst bare med små avvik gir de samme verdiene for disse variablene som det registerstatistikken
gjør for hele populasjonen.
Tabell 6. Vekteresultat. Regnskapsstatistikk. NO. 1999. Millioner kroner.
Fasittall register Oppblåst utvalg
Avvik Prosentavvik Kalibrert mot
Grunnlag arb.avg. (LTO)
277 421
282 384
4 962
1,79
X
Sysselsetting (DSB)
1 058 121
1 173 178
115 057
10,87
Omsetning (DSB)
1 772 844
1 913 129
140 285
7,91
Egenkapital (RiB)
1 143 382
1 143 999
617
0,05
X
Sum eiendeler (RiB)
3 013 747
2 982 779
-30 968
-1,03
X
Driftsinntekter (RiB)
1 937 230
1 950 767
13 537
0,70
X
Driftsresultat (RiB)
137 046
135 065
-1 981
-1,45
X

6.

Sammenlignbarhet og sammenheng

Statistikken dekker tilnærmet samme populasjon som Regnskapsstatistikk. Årsregnskap for ikke
finansielle aksjeselskaper, en registerbasert statistikk som bygger på foretakenes offisielle årsoppgjør
innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Ettersom den registerbaserte regnskapsstatistikken
omfatter hele populasjonen er det mulig å gi en finere fordeling basert på kjennemerker som næring,
lokalisering og eierskap.
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Populasjonen er i stor grad sammenfallende med Inntektsundersøkelsen for aksjeselskaper (IFS).
Inntektsundersøkelsen for aksjeselskaper er basert på et utvalg på om lag 7000 aksjeselskaper, og
bygger på opplysninger fra ordinær ligning innhentet fra landets ligningskontorer.
Statistikken er videre sammenlignbar med aksjestatistikken som presenterer aksjeverdier for alle
norske aksjeselskaper fordelt på børsnoterte og ikke- børsnoterte selskaper.

7.

Forslag til forbedringer

En av utfordringene ved ferdigstilling av regnskapsstatistikken har vært å finne en metode som på en
god måte beregner vektene den enkelte enhet blåses opp med. Utvalgsplanen til regnskapsstatistikken
fører til at store foretak blir overrepresentert. Dette er viktig for å sikre gode makrotall fordelt på
næring.
Enhetene som er med i utvalget til regnskapsstatistikken må også være med i ett eller flere av de
underliggende utvalgene hvor det hentes inn næringsoppgaver som en del av datagrunnlaget. Dette
betyr at store foretak kommer med i utvalget gjennom minst to runder med størrelseskriterier. Enkelte
strata er etablert med sikte på at regnskapsstatistikken skal dekke alle foretakene i populasjonen i dette
stratumet. Det viser seg imidlertid at på grunn av frafall, nærings- og sektorendringer, er det en rekke
strata hvor det mangler opplysninger om et fåtall enheter. En annen årsak er bruk av ulikt tidspunkt
for uttrekk fra situasjonsuttaket fra Bedrifts- og Foretaksregisteret til de ulike utvalgene.
Den beste måten å avhjelpe problemet på, ville være gjennom en total gjennomgang av alle
utvalgsplaner som regnskapsstatistikken bygger på. Dette vil det imidlertid ikke være rom for innen
tidspunktet for trekking av utvalget for 2001. Det er imidlertid igangsatt et arbeid i SSB for å
samordne utvalgsplaner, og regnskapsstatistikkens utvalg bør sees i lys av dette arbeidet for fremtidige
årganger.
På kort sikt bør det utarbeides en metode for beregning av vekter i strata med små inngangsvekter. En
mulighet som bør studeres nærmere er å dele slike strata i to, og sette vekt lik 1 på den ene halvparten,
og la resten representere de resterende foretakene i populasjonen i dette stratumet.
Det bør også vurderes om imputering (beregning) av manglende enheter i slike strata kan avhjelpe
problemet.
Et annet problem ved ferdigstilling av regnskapsstatistikken har vært fordelingen av foretakene i
utvalget på sektorene offentlig eide foretak og privat eide foretak. Seksjon for Nasjonalregnskap
ønsker regnskapsstatistikk for private, ikke-finansielle foretak. Det er dermed behov for å skille
mellom offentlig eide og privat eide i populasjon og utvalg før beregningen av vekter starter. Denne
fordelingen var ikke klar før i desember 2001 for 1999-dataene. Dersom regnskapsstatistikken for
2000 skal ferdigstilles til 1. september 2002, må derfor denne fordelingen være på plass langt tidligere.
Det er en målsetting at aktualiteten skal forbedres for 2000-årgangen, ved at publisering i Dagens
statistikk finner sted samtidig som at data overleveres til Seksjon for Nasjonalregnskap.
Det vil være fortløpende behov for å forbedre IT-tekniske løsninger og samarbeid og kommunikasjon
mellom de delene av SSB som på ulike måter trekkes inn i arbeidet med regnskapsstatistikken.
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Rettledning

Skatteetaten
Nœringsoppgave 2 skal leveres av alle
aksjeselskaper og andre foretak som har
regnskapsplikt etter lov om årsregnskap av 17.
juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2 første
ledd (fullt regnskapspliktige).
Fullt regnskapspliktige etter regnskapsloven
§ 1-2 første ledd er følgende foretak:
∗ aksjeselskaper og almennaksjeselskaper
∗ statsforetak
∗ ansvarlige selskap og kommandittselskaper
med unntak av:
- interkommunale selskaper
- selskap som har mindre enn fem mill
NOK i salgsinntekt, fœrre enn fem ansatte
og fœrre enn seks deltakere (unntatt
partrederi). Ingen av deltakerne kan vœre
en juridisk person med begrenset ansvar.
∗ finansinstitusjoner og andre foretak under
tilsyn av Kredittilsynet
∗ verdipapirfond
∗ samvirkelag som har salgsinntekter over to
mill NOK
∗ boligbyggelag, borettslag og
eierseksjonssameier
∗ økonomiske foreninger
∗ andre foreninger som har eiendeler med verdi
over 20 mill NOK eller flere enn 20 ansatte
∗ enkeltmannsforetak som samlet har eiendeler
med verdi over 20 mill NOK eller flere enn 20
ansatte
∗ utenlandske foretak som driver skattepliktig
virksomhet i Norge eller på norsk sokkel.
Foretak som ikke har full regnskapsplikt
etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, men som
har begrenset regnskapsplikt etter § 1-2 annet
ledd skal i utgangspunktet levere
Nœringsoppgave 1 (RF-1175). Foretak som ikke
har full regnskapsplikt etter regnskapsloven, men
som frivillig utarbeider fullt årsoppgjør oppgjort
og vurdert i henhold til regnskapslovens
bestemmelser kan allikevel velge å benytte
Nœringsoppgave 2 i stedet for Nœringsoppgave
1. Forutsetningen for valgadgangen er at
regnskapet fullt ut er gjort opp etter reglene i
regnskapsloven. Foretak med begrenset
regnskapsplikt skal skattemessig periodisere
inntekter og kostnader etter
realisasjonsprinsippet (ikke regnskapsprinsippet
som for foretak med full regnskapsplikt). I tillegg
kommer de sœrlige skattemessige
periodiseringsregler i skatteloven § 50 med
unntak av § 50 annet ledd innledningen og § 50
femte ledd til anvendelse for foretak med
begrenset regnskapsplikt. Korrigereringer
mellom regnskapsprinsippet og den
skattemessige periodiseringen skal
gjennomføres i skjemaet RF-1217 "Spesifikasjon
av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier." Foretak som frivillig
utarbeider årsregnskap og som benytter
Nœringsoppgave 2 i stedet for Nœringsoppgave
1 skal krysse av i rubrikken øverst på side 1.
Kommunale foretak som er en del av
kommunen som juridisk person og som følger
kommunale prinsipper ved utarbeidelsen av
årsregnskap, skal i utgangspunktet levere
Næringsoppgave 1. Dersom det kommunale
foretaket frivillig utarbeider fullt årsoppgjør
oppgjort og vurdert etter regnskapslovens
bestemmelser kan de i stedet velge å levere
Næringsoppgave 2.
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til utfylling av Nœringsoppgave 2 for aksjeselskaper og andre
foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven
Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 1999

Nœringsoppgaven er på 4 sider og
inneholder på side 1 felt for spesifikasjoner og
tilleggsopplysninger som skal gis.
Nœringsoppgavens side 2 og 3 inneholder
oppstilling over resultatregnskap og balanse. Det
er resultat og balanse i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser som skal
fremkomme her.
Til side 4 overføres årsoverskudd/
underskudd fra side 2 samt sum endring i
forskjeller fra skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" (RF-1217). For øvrig
foretas på side 4 de øvrige nødvendige
korreksjoner for å komme fram til en
nœringsinntekt/ underskudd som skal overføres
til selvangivelsen.
Henvisninger til sidenummer som foretas i
rettledningen gjelder side i nœringsoppgaven.
Nœringsoppgave 2 skal leveres som
vedlegg til selvangivelsen (enten selvangivelse
for aksjeselskaper, aksjefond, banker og andre
upersonlige skattytere (RF-1028) eller
selvangivelse for nœringsdrivende mv. (RF1027)), eller som vedlegg til Selskapsoppgave
for ansvarlige selskap mv. (RF-1215) eller
Selskapsoppgave for kommandittselskap (RF1226).
Foretak som har omarbeidet egenkapitalen
fra 31.12.98 til 1.1.99 pga. overgangsregler til
regnskapsloven eller prinsippendringer skal fylle
ut skjema RF-1052 "Omarbeiding av
egenkapital". Skjemaet skal leveres som vedlegg
til nœringsoppgaven.
Foretak som driver drosje- og lastebilnœring
skal som vedlegg til nœringsoppgaven fylle ut
tilleggsskjema for drosje- og lastebilnœring (RF1223).
Foretak som driver overnattings- og
serveringssteder med skjenkerett for øl, vin eller
brennevin skal som vedlegg til nœringsoppgaven
fylle ut og levere "Tilleggsskjema for
overnattings- og serveringssteder med
skjenkerett for øl, vin og brennevin" (RF-1122).
Foretak som driver oppdrett av pelsdyr, skal
ved siden av nœringsoppgaven vedlegge
spesifikasjon over:
− antall dyr ved årets begynnelse og slutt,
herunder tilgang og avgang i året
− kjøpte dyr i året, herunder type, antall,
kjøpesum, samt selgerens navn og adresse
− verdien av skinn og dyr ved årets utgang.
Foretaket kan som alternativ til egen
spesifikasjon fylle ut feltene for opplysninger om
dyr og skinn på side 1 i "Nœringsoppgave for
pelsdyrgårder" (RF 1203).
Der rettledningen omtaler fiske, gjelder
omtalen tilsvarende for fangst.
Med hjemmel i likningsloven § 4-4 og
Finansdepartementets delegeringsvedtak, har
Skattedirektoratet 24. oktober 1988 fastsatt
forskrift som gir adgang til å sende inn
datautskrift i stedet for "Nœringsoppgave 2 for
aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider
årsregnskap etter regnskapsloven". Forskriften
stiller detaljerte krav til utskriftens innhold,
utforming og kvalitet/format.
Den foreliggende nœringsoppgaven er
utarbeidet som et felles skjema for
likningsmyndighetene og Statistisk sentralbyrå.
Etter § 3 i lov om autorisasjon av
regnskapsførere skal navn og forretningsadresse
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på ekstern regnskapsfører påføres alle
dokumenter som regnskapsfører utarbeider for
oppdragsgiveren. Det er avsatt et eget felt øverst
på side 1 for dette. Dette feltet fylles også ut
dersom ekstern regnskapsfører kun har ført
regnskapet, men ikke har fylt ut
nœringsoppgaven. Det krysses da av for nei på
kontrollspørsmålet. Det skal videre krysses av for
om regnskapet er ført av foretaket/annet selskap
i konsernet.

Side 1 i næringsoppgaven
Regnskapsperiode
Her angis starttidspunkt og avslutningstidspunkt
(dato) for regnskapsperioden, normalt 01.01.99
til 31.12.99 (andre tidspunkt kan vœre aktuelle
ved f.eks. oppstart eller opphør av virksomheten i
løpet av året). Datoen angis med seks siffer, som
i eksemplet ovenfor. Dersom virksomheten har
avvikende regnskapsår angis den
regnskapsperioden som benyttes, f.eks. 01.06.99
til 31.05.00.
Gjennomsnittlig antall ansatte i
regnskapsåret
Som ansatte regnes alle personer som arbeider
for arbeidsgiveren og som mottar kompensasjon
for utført arbeid i form av lønn, gasje, honorarer,
gratiale, naturalytelser o.l. Også ansatte som
arbeider deltid skal regnes med. Midlertidig
fravœrende på grunn av ferie, sykdom,
arbeidskonflikt o.l. regnes med, mens
fravœrende på grunn av militœrtjeneste holdes
utenfor.
Gjennomsnittet beregnes ved summere
antall ansatte ved inngangen og utgangen av
regnskapsperioden og dividere på to.
Nœring (virksomhetens art)
Gi en så nøyaktig beskrivelse som mulig av den
virksomhet som utføres. Eksempler på
beskrivelse av nœringsveg er:
Industri
− produksjon av husholdnings-, sanitœr- og
toalettartikler av papir
− produksjon av byggevarer av plast
Handel
− agenturhandel med tømmer, trelast og
byggevarer
− engroshandel med elektriske
husholdningsapparater
− butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
− torghandel
Utenlandske virksomheter oppgir den virksomhet
som utøves i Norge.
Er reglene for små foretak benyttet?
Som store foretak regnes almennaksjeselskap
og regnskapspliktige hvis aksjer, andeler,
grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på
børs og foretak som har en sœrlig
samfunnsøkonomisk eller markedsmessig
betydning, jf. regnskapsloven § 1-5.
Som små foretak regnes foretak som ikke
regnes som store og som etter de to siste
årsregnskap oppfyller to av følgende tre vilkår:
1. har mindre enn 40 millioner kroner i
salgsinntekt
2. har mindre enn 20 millioner kroner i
balansesum
3. har fœrre enn 50 ansatte.

side 1/6

Morselskap regnes bare som små foretak
dersom vilkårene ovenfor er oppfylt for konsernet
som en enhet.
Årsoppgjøret for 1996 og 1997 kan legges til
grunn for å vurdere om foretaket kan benytte
reglene for små foretak for regnskapsåret 1999.
Regnskapspliktige som tidligere ikke har
utarbeidet årsregnskap etter 1997-loven skal
legge antall ansatte til grunn ved vurderingen av
om vilkårene er oppfylt.
Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner:
Varelager
Skattemessig verdi av beholdning av varer
settes til anskaffelsesverdi. For varer som er
tilvirket i virksomheten, settes skattemessig verdi
av beholdningen til tilvirkningsverdi. Til
tilvirkningsverdi regnes direkte
produksjonskostnader som:
råstoff, halvfabrikata, hjelpestoffer (brensel,
smøring, produksjonsstrøm mv.) og
produksjonslønn. Prosjekter oppført for egen
regning med sikte på salg verdsettes til
tilvirkningsverdi. Det er i forskrift gitt adgang for
bokforlag og bokhandlere til på visse vilkår å
fravike tilvirknings- og anskaffelsesverdi ved
verdsettelsen av beholdningen av bøker, jf.
forskrift av 4. mars 1993 nr 172 fastsatt av
Finansdepartementet. Verdien av
varebeholdningen skal føres i postene 0110 0140. Varelager vurderes skattemessig etter
FIFU-prinsippet dersom varene ikke kan
individualiseres.
Innkjøpte varer for videresalg
Formålet med spesifikasjonen er å komme fram
til selskapets oppnådde bruttofortjeneste (post
0250) på omsetningen av handelsvarer. Under
post 0210 og 0220 spesifiseres hhv. avgiftspliktig
og avgiftsfritt varesalg, mens forbruk av
innkjøpte handelsvarer (varekostnad) føres i post
0240.
Spesifikasjon av privatkonto
Her skal det settes opp en nœrmere
spesifikasjon av privatkonto (post 8980) Her
føres eierens uttak og private kostnader ført i
virksomhetens regnskap.
Utregning av skattemessig verdi på
fordringer
Under post 0410 føres kundefordringer til
pålydende verdi pr. 31.12.1999 og 31.12.1998.
Skattemessig nedskrivning på kundefordringer
føres i post 0420. Beregningen av
nedskrivningen skal alltid utfylles. I nyetablert
virksomhet kan det kreves nedskrivning på
utestående kundefordringer med 2 prosent ved
utgangen av etableringsåret og de to påfølgende
inntektsår, jf. skatteloven § 50 annet ledd
bokstav a femte avsnitt. Slike virksomheter fyller
ikke ut tallene for konstatert tap på
kundefordringer og kredittsalg under post 0420.
Kundefordringer ved årets slutt og
nedskrivningen må imidlertid føres. Om
sjablonberegnet tap på kundefordringer vises til
forskrift av 27. januar 1993 nr. 49 fastsatt av
Finansdepartementet.
I post 0440 føres andre fordringer enn
kundefordringer til pålydende verdi. Dette gjelder
også langsiktige fordringer. Fordringer i nœring
som er endelig konstatert tapt, føres opp med
null i verdi. Om når tap på utestående fordringer i
nœring anses endelig konstatert vises til forskrift
av 27. januar 1993 nr. 49.
Årets anskaffelser og salg av driftsmidler
I postene 0510-0580 skal det oppgis anskaffelser
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i løpet av regnskapsperioden til
anskaffelseskost, og salg av driftsmidler i løpet
av perioden til salgssum. Driftsmidler som er
avhendet vederlagsfritt eller er utrangert i
perioden skal ikke føres opp. Det skal kun føres
opp driftsmidler som er solgt.

Side 2 i næringsoppgaven
Generelt om resultatregnskap og balanse
Resultatregnskapet og balansen bygger i det
vesentlige på regnskapsloven av 17. juli 1998.
Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk
Standard, NS 4102 (med angivelse av 0 som
siste siffer). En del poster har imidlertid en noe
annen inndeling enn kontoplanen.
Finansregnskapet skal baseres på reglene i
regnskapsloven samt god regnskapsskikk. Både
resultatregnskap og balanse skal også vise
tallene for foregående år.
Det er ikke lenger noen egen linje for sum
driftskostnader i resultatregnskapet. I
resultatregnskapet skal inntekter vises som
positive tall og kostnader som negative. Inntekter
angis uten fortegn mens kostnader skal angis
med minustegn (÷) foran beløp.

Resultatregnskapet
Driftsinntekter og driftskostnader
Post 3000 Salgsinntekt og uttak
- avgiftspliktig
Her føres inntekten av salg/uttak av
avgiftspliktige varer og tjenester i perioden.
Frakter og spesielle offentlige avgifter skal vœre
med, mens rabatter, returer o.l. skal vœre trukket
fra. Salget føres eksklusiv merverdiavgift, og
interne transaksjoner mellom foretakets
avdelinger tas ikke med. Virksomheter som ikke
har avgiftspliktig omsetning skal ikke føre noe
her (se postene 3100 og 3200).
Post 3100 Salgsinntekt og uttak
- avgiftsfri
Her føres verdien av alle avgiftsfrie varer og
tjenester som er solgt eller tatt ut i perioden.
Uttak av fisk fra virksomheten til aksjonœr og
ansatte skal tas med her. Uttak til fordel for
aksjonœr verdsettes til den pris som kunne vœrt
oppnådd ved vanlig omsetning av fisken.
Post 3200 Salgsinntekt og uttak, utenfor
avgiftsområdet
Her føres inntekten av salg/uttak av
varer/tjenester som faller utenfor
merverdiavgiftsloven som f.eks. et hotells utleie
av rom, inntekt av persontransport,
legevirksomhet, advokatvirksomhet mv. Posten
skal vœre inkludert andre spesielle offentlige
avgifter, men rabatter, returer o.l. skal vœre
trukket fra.
Post 3300 Spesielle offentlige avgifter
vedrørende salg
Denne posten omfatter alle de spesielle
offentlige avgifter (sœravgifter) som er inkludert i
postene 3000, 3100 og 3200. Her føres bl.a.
produktavgiften. Posten skal trekkes fra
driftsinntektene.
Post 3400 Offentlig tilskudd/refusjon
Her føres tilskudd/refusjoner som virksomheten
mottar fra det offentlige, som f.eks. refusjoner til
leger, tannleger, fysioterapeuter mv. for
behandling. Ekstraordinœre tilskudd som f.eks.
rentesubsidier, likviditetstilskudd,
investeringstilskudd mv. føres ikke her, men tas
med under ekstraordinœre inntekter i post 8400.
I fiske føres offentlige tilskudd vedrørende
fisket som ikke går inn i fangstavregningene og
som ikke er tatt med i postene 3100/3200. Dette
kan f.eks. gjelde egnertilskudd.
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Post 3500 Uopptjent inntekt
For at en inntekt skal regnskapsføres med
resultatvirkning må den vœre opptjent. I praksis
må varen eller tjenesten vœre levert for å kunne
anses opptjent. I en del tilfeller vil deler av en
transaksjon ikke vœre opptjent pga. at levering
ikke har funnet sted. F.eks. vil en del av
salgssummen for en bil som selges med fri
service i 3 år kunne henføres til levering av en
servicetjeneste som ikke leveres før på et senere
tidspunkt. Inntekten må dermed reduseres med
den andelen som vedrører fremtidige
serviceleveranser (uopptjent inntekt). Slik
uopptjent inntekt anses som gjeld (langsiktig
eller kortsiktig) og balanseføres i post 2160 eller
2970. Post 3500 er en periodiseringspost og vil
korrigere inntekten med årets uopptjente inntekt
(negativt beløp) og tidligere års uopptjent inntekt
som skal inntektsføres i år (positivt beløp). Det er
forskjell i periodiseringsreglene
regnskapsmessig og skattemessig. For å
beregne korrekt skattemessig resultat korrigeres
periodiseringsforskjellene i skjema RF 1217 "
Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier".
Post 3800 Gevinst ved avgang av
anleggsmidler
Gevinst ved avgang av anleggsmidler anses
normalt som driftsinntekter. Det er den
regnskapsmessige gevinsten som skal føres her.
Korreksjoner for skattemessige forhold
fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 1 - 3. Er
gevinsten av ekstraordinœr karakter skal den
føres i post 8400. Se også post 7800 om tap ved
avgang av anleggsmidler.
Post 3900 Annen driftsrelatert inntekt
Her føres andre driftsinntekter som ikke er tatt
med under postene foran, som f.eks.
provisjonsinntekter, inntekter vedrørende
royalities, lisensinntekter o.l.
Post 4295 Beholdningsendring av varer
under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
Her føres de regnskapsmessige endringene i
beholdningene på varer under tilvirkning og
ferdig egentilvirkede varer. En
beholdningsnedgang øker driftskostnadene,
mens en beholdningsøkning reduserer
driftskostnadene. Korreksjoner for skattemessige
forhold fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 31-33.
Post 4995 Beholdningsendring av
egentilvirkede anleggsmidler
Her føres beholdningsendring av egentilvirkede
anleggsmidler.
Post 4005 Varekostnad
For handelsbedrifter omfatter denne posten
solgte varers inntakskost (post 0240 side 1) for
omsetningen som er medtatt i postene 3000,
3100 og 3200. Endringen av lageret av råvarer,
innkjøpte halvfabrikata og innkjøpte varer for
videresalg skal vœre inkludert i denne posten.
Regnskapsmessig nedskrivning for ukurans og
prisfallsrisiko medtas her. Korreksjoner for de
skattemessige verdiene fremkommer i skjemaet
"Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier"
postene 31-33
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Post 4500 Fremmedytelse og
underentreprise
Her føres forbruk av fremmedytelser og
underentreprise.
Post 5000 Lønn, feriepenger mv.
I denne posten føres enhver form for lønn i
tjenesteforhold og godtgjørelse til styre-,
representantskaps- og
bedriftsforsamlingsmedlemmer. Beløpet som
skal føres her er både innberetningspliktig og
arbeidsgiveravgiftspliktig. Hyre skal føres her,
men hyre til aktiv fisker er likevel ikke
arbeidsgiveravgiftspliktig. Her føres premie for
individuell livrenteforsikring og kapitalforsikring
med arbeidstaker som begunstiget. Premie i
kollektive livrenteordninger kan behandles som
fradragsberettigede lønnsutgifter og føres i såfall
her. Når premie i kollektive livrenteordninger ikke
behandles som lønn føres denne i post 5900. I
livrenteordninger og kapitalforsikringer
med arbeidstakere som begunstiget er premien i
alle tilfeller arbeidsgiveravgiftspliktig.
Post 5300 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
Her føres utbetaling av lott o.l. i fiske og fangst.
Post 5420 Innberetningspliktig
pensjonskostnad
Her føres kostnader til løpende
pensjonsutbetalinger.
Post 5600 Arbeidsgodgjørelse til eiere i ANS
mv.
Her føres godtgjørelse til deltaker i deltakerliknet
selskap etter selskapsloven § 2-25, jf. § 2-26
første ledd, samt arbeidsgodtgjørelse som
utbetales i form av skjevdeling av overskudd.
Mannslott til deltaker i deltakerliknet selskap tas
med her. Beløpet skal omfatte dekket premie
ved tariffestet pakkeforsikring.
Post 5900 Annen personalkostnad
Avhengig av regnskapsmessig
vurderingsprinsipp føres årets endring i
pensjonsforpliktelser eller premie til
pensjonsforsikringer og andre kostnader til
fremtidige pensjoner i denne posten.
Her føres også personalgaver, kostnader til
fri kantine, kurs, bedriftshytte, tjenesteboliger,
bedriftsidrettslag o.l. Innbetalt premie etter lov
om yrkesskadeforsikring føres her. Merpremie
for syke- og ulykkesforsikring utover lovbestemt
yrkesskadeforsikring skal derimot, når
arbeidstaker er begunstiget, behandles som lønn
og føres i post 5000. Her under post 5900 føres
premie til tjenestepensjonsforsikring etter
skatteloven og andre pensjonskostnader
vedrørende reelle ytelsesplaner.
Korreksjoner for forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige
pensjonskostnader framkommer i skjemaet
"Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier",
se postene 72 -74. Premie til
tjenestepensjonsforsikring etter skatteloven vil
alltid vœre fradragsberettiget. Forøvrig vil
pensjonskostnader vedrørende sikring av plikt til
fremtidige pensjonsutbetalinger ikke vœre
fradragsberettiget i skattepliktig inntekt.
Engangspremie til forsikringsselskap til
avløsning av løpende aktuelle
pensjonsforpliktelser til tidligere ansatt er
fradragsberettiget.
Post 6000 Avskrivning på varige
driftsmidler og immaterielle
eiendeler.
Her føres ordinœre regnskapsmessige
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avskrivninger etter regnskapslovens regler.
Korreksjoner for skattemessige forhold
fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 1-3.
Post 6050 Nedskrivning av varige driftsmidler
og immaterielle eiendeler.
Her føres nedskrivninger på anleggsmidler når
den virkelige verdien av anleggsmidler er lavere
enn den regnskapsmessige verdien, og når dette
ikke skyldes årsaker av forbigående art, jf.
regnskapsloven § 5-3 annet ledd. Korreksjoner
for skattemessige forhold fremkommer i
skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier"
postene 1-3.
Post 6699 Reparasjon og vedlikehold
Her føres kostnader til vedlikehold/reparasjon på
formuesgjenstander som brukes i virksomheten.
Arbeider som fører formuesgjenstanden til en
bedre stand enn den tidligere har vœrt, er ikke å
anse som vedlikehold. Utgifter til slike arbeider
anses som en påkostning og skal aktiveres.
Post 7000, 7040 og 7095 Kostnader
vedrørende transportmidler.
Her føres alle kostnader vedrørende personbiler,
stasjonsbiler, varebiler og lastebiler fordelt på de
tre ovennevnte poster. De som driver drosje- og
lastebilnœring skal vedlegge "Tilleggsskjema for
drosje og lastebilnœring" (RF-1223). Om hvem
som skal levere skjemaet RF-1125
"Opplysninger om bruk av bil", se rettledningen til
dette skjemaet. Regnskapsmessige
avskrivninger skal føres i post 6000. Bompenger,
parkeringsutgifter, fergebilletter mv. føres på post
7155 eller 7165 som en reisekostnad.
Post 7155 Reise- og diettkostnad,
bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Her føres alle kostnader som bedriften har til
reise, diett og bilgodtgjørelse som er
innberetningspliktige. Ikke-oppgavepliktige
reisekostnader føres i post 7165.
Post 7400 Kontingent og gave
Kontingenter og gaver føres her. Kontingenter og
gaver som ikke er fradragsberettigede skal
legges til nœringsinntekten i post 0620 på side 4.
Post 7500 Forsikringspremie
Her føres forsikringskostnader som bedriften har
med unntak av bilforsikringer som skal føres
under post 7040. Forsikring av båt og redskap
må korrigeres for eventuell refundert
forsikringspremie pga. landligge mv. Her føres
også premie for pakkeforsikringen.
Post 7565 Garanti- og servicekostnad
Her føres kostnader i forbindelse med serviceog garantiytelser. Eventuelle avsetninger som
ikke kommer til fradrag skattemessig, korrigeres
i skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier"
post 54.
Post 7600 Lisens-, patentkostnad og
royalties
Her føres kostnader til patenter, lisenser og
royalties i forbindelse med egen produksjon/ eget
salg.
Post 7700 Annen kostnad
Her føres eventuelle andre driftskostnader som
ikke skal føres på de øvrige postene.
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Post 7800 Tap ved avgang av
anleggsmidler
Tap ved avgang av anleggsmidler anses normalt
som en driftskostnad. Det er det
regnskapsmessige tapet som skal føres her.
Korreksjoner for skattemessige forhold
fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 1-3. Se også
post 3800.
Post 7830 Tap på fordringer
Her føres regnskapsmessig tap på fordringer.
Korreksjoner for skattemessige forhold
fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier" postene 41-44.

Finansinntekter og
finanskostnader
Post 8000 Resultatandel vedrørende
investeringer i DS (datterselskap),
TS (tilknyttede selskap) og
FKV (felleskontrollert virksomhet).
For virksomheter som har investeringer i
datterselskap, tilknyttet selskap eller
felleskontrollert virksomhet skal resultatandel/
utbytte resultatføres i post 8000 uavhengig av
om man benytter egenkapitalmetoden eller
kostmetoden. Ved bruk av egenkapitalmetoden
se post 1312-1332. Dersom selskapet har
resultatandeler fra flere selskap er det summen
av resultatandelene som skal føres. Post 8000 er
ikke en skattemessig resultatpost og tilbakeføres
på side 4 i post 0660 ved netto negativt resultat
og post 0820 ved netto positivt resultat.
Ved bruk av bruttometoden føres inntekter
og kostnader på de respektive resultatpostene.
Postene 8060 og 8160 Valutagevinst
(agio) Valutatap (disagio)
Her føres gevinst/tap på fordringer og gjeld i
utenlandsk valuta. Forskjellen mellom
skattemessige og regnskapsmessige
gevinster/tap på langsiktige fordringer og gjeld
fremkommer i skjemaet "Spesifikasjon av
forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier", postene 11-13.
Post 8070 Annen finansinntekt
Her inngår bl.a. gevinst ved realisasjon av
verdipapirer, herunder obligasjoner/ mengdegjeldsbrev, andel i obligasjonsfond, finansielle
opsjoner og avkastning på sparedelen av
livsforsikring. Her føres også andel av overskudd
og utbytte fra selskaper som ikke er
datterselskap, tilknyttet eller felleskontrollert.
Beløpet tilbakeføres på side 4.
Post 8080 Verdiendring av markedsbaserte
finansielle omløpsmidler
Regnskapsmessig verdsettes markedsbaserte
finansielle omløpsmidler på visse vilkår til virkelig
verdi. I post 8080 føres resultatvirkningen av
endringen i virkelig verdi. Skattemessig tas det
ikke hensyn til urealiserte gevinster/tap ved slike
verdiendringer. Posten tilbakeføres derfor på
side 4 enten i postene 0680 eller i post 0830.
Post 8170 Annen finanskostnad
Her inngår bl.a. nedskrivning på, og tap ved
realisasjon av verdipapirer, herunder
obligasjoner/ mengdegjeldsbrev, andel i
obligasjonsfond og finansielle opsjoner. Her
føres også andel av underskudd fra selskaper
som ikke er datterselskap, tilknyttet eller
felleskontrollert. Beløpet tilbakeføres i post 0710.
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Postene 8300 og 8600
Betalbar skatt
Her føres årets forventede skatt hhv. på ordinœrt
resultat og ekstraordinœre inntekter/ kostnader
korrigert med for mye eller for lite avsatt skatt fra
forrige år. Forventet refusjonskrav etter
skatteloven § 31 femte ledd skal ikke tas med
her, men i post 8310.
Post 8310 Refusjon skatt etter
skatteloven § 31 femte ledd
Her føres det forventede refusjonskrav i henhold
til skatteloven § 31 femte ledd av skatt på
personinntekt som tilordnes aksjonœrer som er
aktive i virksomheten. Se for øvrig
rettledningen til post 0940.
Post 8320 og 8620 Endring utsatt
skatt/skattefordel
Her føres årets endring i utsatt skatt/ skattefordel som knytter seg til skatt på hhv.
ordinœre og ekstraordinœre inntekts- og
kostnadspostene hvor den regnskapsmessige
periodisering avviker fra den skattemessige, jf.
postene " 1070 Utsatt skattefordel og "2120
Utsatt skatt " i balansen.
Postene 8400 og 8500 Ekstraordinœr inntekt
og ekstraordinœr kostnad
Her føres ekstraordinœre inntekter/kostnader
som ikke er ført på andre poster.

Overføringer og
disponeringer
Her føres poster som ikke påvirker årsresultatet,
f.eks. kapitaltilførsler (overføringer fra ulike
egenkapitalposter, mottatt aksjonœrbidrag) og
disponeringer, herunder disponering av
årsoverskudd/de-ning av årsunderskudd.
Tilførsler føres med positive fortegn, mens
disponeringer føres med negative fortegn.
Dersom post 9200 viser et årsunderskudd, og
dette ikke dekkes gjennom tilførsler,
framkommer et udekket tap som føres i post
8990 med positivt fortegn. Post 9250 Sum
overføringer og disponeringer skal utgjøre
samme beløp som post 9200 Årsresultat, men
med motsatt fortegn.
Post 8900 Overføringer fond for
vurderingsforskjeller
Her føres endringen i fond for vurderingsforskjell
fra 1/1 til 31/12 se postene 2041 og 2042.
Post 8910 Overføringer felleseid
andelskapital for samvirkeforetak
Samvirkeforetak fører årets avsetning til felleseid
andelskapital i denne posten. Samvirkeforetak
må også føre denne avsetningen i post 0990.
Post 8920 Avsatt utbytte/renter
grunnfondsbevis
Her føres årets avsetning til utbytte/renter på
grunnfondsbevis/kjøpsutbytte i samvirkeforetak.
Samvirkeforetak må også føre årets avsetning til
kjøpsutbytte i post 0980.
Post 8930 Konsernbidrag
Her skal ytet konsernbidrag (÷) føres. I den
utstrekning ytet konsernbidrag er
fradragsberettiget, skal det også føres i
Selvangivelse for aksjeselskap mv. post 252.
Mottatt konsernbidrag føres som
finansinntekt. Ved bruk av egenkapitalmetoden
for verdsettelse av aksjer i datterselskap vil
konsernbidrag fremkomme som en korrigering
av investeringen/fond for vurderingsforskjeller. I
den utstrekning mottatt konsernbidrag er
skattepliktig, skal det føres i selvangivelse for
aksjeselskap mv. post 210.
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Post 8940 Aksjonœrbidrag
Her føres mottatt aksjonœrbidrag (+) og ytet
aksjonœrbidrag (÷). Mottatt/ytet aksjonœrbidrag
skal også føres i Selvangivelse for aksjeselskap
mv. post 211/post 251.
Post 8950 Fondsemisjon
Her føres fondsemisjon som dekkes av
årsoverskudd eller av overføring fra annen
egenkapital. I den utstrekning fondsemisjonen
dekkes av annen egenkapital må overføringen
også tas med under post 8960 Overføringer
annen egenkapital.
Post 8960 Overføring annen
egenkapital
Her føres overføringer til og fra annen
egenkapital post 2050.
Post 8970 Tilførte midler
Her føres innskudd o.l. i enkeltmannsforetak og
deltakerliknede selskap.
Post 8980 Uttak (enkeltmannsforetak og
deltakerliknet selskap)
Her føres uttak til eiere av enkeltmannsforetak
og deltakerliknede selskap o.l.
Post 8990 Udekket tap
Her føres årets udekkede tap (+) eller den delen
av årsoverskudd eller overføringer som
anvendes til dekning av tidligere års udekkede
tap (÷), jf. balansens post 2080.
Post 9250 Sum Overføringer og
disponeringer
Denne posten skal vise samme beløp som post
9200, men med motsatt fortegn.

Balanse
I samsvar med regnskapsloven § 6-2 er
eiendelene delt inn i anleggsmidler og
omløpsmidler. Med anleggsmidler menes
eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for
virksomheten. Andre eiendeler er omløpsmidler.

Anleggsmidler og omløpsmidler
Post 1000 Forskning og utvikling
Her føres kostnader til forskning og utvikling som
regnskapsmessig er aktivert.
Post 1070 og 2120 Utsatt
skattefordel og utsatt skatt
Utsatt skattefordel innebœrer at man i et senere
år vil ha krav på skattemessig inntektsfradrag på
grunn av poster som allerede er bokført i
regnskapet, eller at man allerede har foretatt
skattemessig inntektsføring av poster som først
senere skal inntektsføres i regnskapet. Utsatt
skattefordel vil ikke bare forekomme på grunn av
slike negative midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig
verdivurdering, men også på grunn av
skattemessig underskudd til fremføring eller
korreksjonsinntekt som kan fradras senere når
vilkårene er til stede.
Utsatt skatt omfatter skatteforpliktelser som
kan bli aktuelle vedrørende poster som allerede
er inntektsført i regnskapet, men som først i et
senere år vil kunne bli inntektsført skattemessig,
eller poster som allerede er fradragsført
skattemessig men som først senere vil bli bokført
i regnskapet. Slike utsatte skatteforpliktelser kan
også oppstå når regnskapsmessige
balanseverdier endres ved f.eks. oppkjøp eller
oppskrivning.
For beregning av utsatt skattefordel/
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-utsatt skatt vises til "Foreløpig Norsk
Regnskapsstandard om skatt".
Post 1080 Goodwill
Her føres forskjellen mellom anskaffelseskost
ved kjøp av en virksomhet og virkelig verdi på
identifiserbare eiendeler og gjeld i virksomheten
jf. regnskapsloven § 5-7.
Postene 1312, 1313,1331 og 1332
Investering i datterselskap,
konsernselskap og tilknyttede selskap
Her føres verdien av investeringer i
datterselskap, konsernselskap og tilknyttede
selskap. Verdien på investeringen kan vurderes
etter egenkapitalmetoden eller etter generelle
vurderingsregler (anskaffelseskost) jf.
regnskapsloven § 5-17. Ved bruk av
egenkapitalmetoden vurderes investering til
andelen av egenkapital korrigert for årets resultat
i datterselskap, konsernselskap eller tilknyttet
selskap. Positiv forskjell mellom verdi etter
egenkapitalmetoden og anskaffelseskost
fremkommer som fond for vurderingsforskjeller jf.
post 2041 og 2042.
Post 1400 Varelager
Her føres verdiene i samsvar med
regnskapsloven § 5-2. Både skattemessig og
regnskapsmessig verdi av varelageret og
spesifikasjon av varelageret føres i postene
0110-0140, "Tilleggsopplysninger varelager". Se
for øvrig rettledningen til postene 4005 og 4295.
Post 1500 Kundefordringer, inkl. i
samme konsern
Her føres kundefordringer (inkl. vekselfordringer
på kunder) etter fradrag for forventet tap. Her
føres også kundefordringer på selskap i samme
konsern. Skattemessig verdi av kundefordringer
skal fremgå av tilleggsopplysninger om
skattemessig verdi på fordringer.
Post 1530 Opptjent, ikke fakturert
driftsinntekt
Her føres verdien av opptjente inntekter som
ennå ikke er fakturert. Slik inntekt skal
resultatføres i aktuell post i 3000-serien.
Postene 1810 og 1830 Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler
Her føres verdien av aksjer, obligasjoner,
sertifikater mv. som omsettes i et organisert
marked og har god eierspredning og likviditet.
Posten omfatter både omløpsmidler som er
vurdert til anskaffelseskost og de som er vurdert
til virkelig verdi, jf. regnskapsloven § 5-8.
Alle verdipapirfondsandeler som holdes som
omløpsmidler - både andeler i obligasjonsfond,
pengemarkedsfond, aksjefond og
kombinasjonsfond skal føres under post 1810.
Markedsbaserte finansielle derivater som
holdes som omløpsmidler føres i post 1880.

Egenkapital
Regnskapsloven kapitel 6 skiller mellom innskutt
og opptjent egenkapital. Dette innebœrer at man
ikke kan finne utbyttegrunnlaget etter
aksjelovene direkte i balanseoppstillingen.
Ubeskattet egenkapital skal ikke fremgå av
balansen. Etter regnskapsloven kapitel 6 skal
utsatt skatt vises i balansen, samtidig som
endring i utsatt skatt skal føres i
resultatregnskapet.
Postene 2000, 2010 og 2020
Innskutt egenkapital
Aksjekapital ev. innskutt kapital i ANS,
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enkeltmannsforetak osv. føres i post 2000.
Virksomheter som eier egne aksjer fører opp
disse med negativt beløp (til pålydende) i post
2010. Overkursfond føres i post 2020.
Postene 2041 og 2042 Fond for
vurderingsforskjeller
Virksomheter som vurderer datterselskap og
tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden
føres positiv forskjell mellom verdi etter
egenkapitalmetoden og anskaffelseskost på
disse postene, se for øvrig post 1312, 1313,
1331, 1332 og 8000.

Langsiktig og kortsiktig gjeld.
Postene 2160 og 2970
Uopptjent inntekt
Her føres verdien av inntekter som
regnskapsmessig ennå ikke er opptjent. Se også
post 3500.
Postene 2180 og 2980
Andre avsetninger for forpliktelser
Her føres bl.a. avsetninger etter god
regnskapsskikk. Avsetningene er ikke
skattemessig fradragsberettigede. Korreksjoner
for skattemessige forhold fremkommer i
skjemaet "Spesifikasjon av forskjeller mellom
skattemessige og regnskapsmessige verdier".
Post 2530 Refusjon skatt etter
skatteloven § 31 femte ledd
Her føres forventet refusjon i henhold til
skatteloven § 31 femte ledd vedrørende den
andel av selskapets skattepliktige inntekt (i
regnskapsåret og tidligere år) som blir beskattet
som personinntekt på aktive aksjonœrers hånd.
Se for øvrig rettledningen til postene 8310 og
0940.
Post 2600 Skattetrekk og andre trekk
Her føres skatt trukket av lønnsutbetalinger til
ansatte. Her føres også skyldig bidragstrekk mv.
Post 2800 Avsatt utbytte
Her føres utbytte og årlig rente på
grunnfondsbevis som er foreslått, men ennå ikke
vedtatt av generalforsamlingen/ forstanderskapet
mv.

Side 4 i næringsoppgaven
Beregning av nœringsinntekt
Post 0610 Ikke fradragsberettiget
representasjonskostnad
Her føres den delen av kostnadsførte
representasjonskostnader som ikke er
fradragsberettiget ved inntektslikningen.
Post 0620 Ikke fradragsberettigede
kontingenter/gaver
Her føres kostnadsførte kontingenter og gaver
som ikke er fradragsberettigede ved
inntektslikningen.
Post 0640 Rentekostnad på iliknet skatt
Her føres kostnadsførte renter på iliknet skatt.
Slike renter er ikke fradragsberettigede ved
inntektslikningen.
Post 0650 Andre ikke fradragsberettigede
kostnader
Her føres eventuelle andre ikke
fradragsberettigede kostnader. Posten skal
spesifiseres i eget vedlegg.
Her skal en bl.a. føre endringer i
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regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere
årsregnskap som er ført direkte mot
egenkapitalen og som skal ha inntektsvirkning.
(Endringer som skal gi fradragsvirkning føres i
post 0810.) Den endring i egenkapitalen som er
foretatt fra 31.12.98 til 01.01.99 skal det
imidlertid ikke korrigeres for i denne posten,
siden endringene skal være innarbeidet i
kolonne I i skjemaet RF-1217.
Postene 0660 og 0820 Tilbakeføring
av resultatandel (kostnad) vedr.
investering i datterselskap, tilknyttet
selskap og felleskontrollert
virksomhet
Ved bruk av egenkapitalmetoden og
bruttometoden skal resultatandelen fra
datterselskap, tilknyttet selskap og
felleskontrollert virksomhet tilbakeføres her.
Resultatandelen er regnskapsmessig ført i post
8000, men skal ikke påvirke skattemessig
resultat. Netto positivt resultat tilbakeføres i post
0820 og netto negativt resultat tilbakeføres i post
0660. Utbytte for investeringer vurdert etter
kostmetoden og inntektsført i post 8000 skal
ikke trekkes ut i post 0820.
Post 0670 Foreslått utbytte fra
datterselskap og tilknyttede selskap ved bruk
av egenkapitalmetoden
For virksomheter som har kontrollerende
innflytelse i en annen virksomhet vil det vœre
god regnskapsskikk å inntektsføre utbytte i det
året avsetningen til utbyttet gjøres. For
virksomheter som verdsetter eierandel etter
egenkapitalmetoden vil andelen av utbyttet vœre
trukket ut i post 0820. Av skjematekniske
grunner skal et slikt utbytte legges til i post 0670.
Etter dette vil nœringsinntekten/-underskuddet
vœre korrigert til bare å inneholde avsatt utbytte
fra datterselskap og tilknyttet selskap.
Inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap eller
tilknyttet selskap medfører en midlertidig forskjell
da utbyttet først er skattepliktig i vedtaksåret.
Skjemamessig er denne midlertidige forskjellen
plassert i post 71 i "spesifikasjonsskjemaet".
Post 71 skal også fylles ut ved bruk av
kostmetoden når avsatt utbytte er inntektsført
regnskapsmessig.
Postene 0680 og 0830 Tilbakeføring
av verdiendringer på markedsbasert
finansielle omløpsmidler
Her tilbakeføres verdiendringer av
markedsbaserte finansielle omløpsmidler.
Verdiendringer er regnskapsmessig kostnads/inntektsført i post 8080, men skal ikke påvirke
skattemessig resultat.
Postene 0690 og 0840 Regnskapsmessig
tap/regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av aksjer og andre verdipapirer
Her føres henholdsvis det regnskapsmessige
tapet og den regnskapsmessige gevinsten ved
realisasjon av aksjer mv.
Postene 0700 og 0850 Skattemessig
gevinst/skattemessig tap ved realisasjon av
aksjer og andre verdipapirer
Her føres henholdsvis skattemessig gevinst og
skattemessig tap ved salg av aksjer mv. overført
fra skjemaet "Oppgave over realisasjon (salg) av
aksjer" (RF-1061).
Post 0710 Regnskapsmessig nedskrivning
på aksjer og andre verdipapirer
som er kostnadsført i året
Her tilbakeføres regnskapsmessig nedskriv-
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ning på aksjer da slik nedskrivning føres som en
regnskapsmessig kostnad som påvirker
årsoverskuddet/- underskuddet uten at beløpet
er skattemessig fradragsberettiget. Dersom
tidligere nedskriving på aksjer er reversert og
dette er ført i resultatregnskapet, vil den
inntektsmessige virkningen måtte føres til
fradrag i post 0860.
Postene 0720 og 0870 Andel av
regnskapsmessig underskudd/andel av
regnskapsmessig overskudd i
deltakerliknede selskaper.
Her tilbakeføres den regnskapsmessige
resultatvirkningen av andel i deltakerliknede
selskaper. Resultatvirkningen av den enkelte
selskapsandel kan vœre spredt på flere poster i
resultatregnskapet, eller den kan vœre ført på en
post i resultatregnskapet avhengig av hvilken
metode som er brukt.
Postene 0730 og 0880 Andel av
skattemessig overskudd/andel av
skattemessig underskudd i
deltakerliknede selskaper
Her korrigeres for skattemessig overskudd/
underskudd i deltakerliknede selskaper. Her
føres henholdsvis andel av skattemessig
overskudd/ underskudd i deltakerliknede
selskaper. Beløpene overføres fra "Oppgave
over deltakerens formue og inntekt i ansvarlig
selskap mv." (RF-1221), eventuelt "Oppgave
over deltakerens formue og inntekt i
kommandittselskaper" (RF-1228).
Postene 0740 og 0890 Regnskapsmessig
tap/regnskapsmessig gevinst ved realisasjon
av andel i deltakerliknede selskaper.
Her føres henholdsvis regnskapsmessig tap/
gevinst ført i resultatregnskapet ved salg av
selskapsandeler.
Postene 0750 og 0900 Skattemessig
gevinst/skattemessig tap ved realisasjon av
andel i deltakerliknede selskaper
Her føres henholdsvis skattemessig gevinst/ tap
ved salg av selskapsandeler (vederlag -kostpris).
Deltakere i ANS mv. overfører skattemessig
gevinst/tap fra post 208 i "Oppgave over
deltakerens formue og inntekt i ansvarlige
selskaper mv." (RF-1221). Deltakere i
kommandittselskaper overfører skattemessig
gevinst/tap fra post 510 i "Oppgave over
deltakeres formue og inntekt i
kommandittselskap mv." (RF-1228).
Post 0800 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt
Her føres renteinntekt på tilbakebetalt skatt.
Slike renter er ikke skattepliktig inntekt.
Post 0810 Andre fradrag
Her fradras skattefrie offentlige tilskudd. Videre
føres emisjonskostnader og endring pga. feil i
tidligere årsregnskap som er ført direkte mot
egenkapitalen og som skal gi fradragsvirkning.
Endringer i regnskapsprinsipp som føres direkte
mot egenkapital vil ikke vœre resultatført men
påvirker balanseverdier ført i skjemaet RF-1217
"Spesifikasjon av forskjeller...". Dette skal ikke
ha skattemessig virkning og må derfor korrigeres
her. Dette gjelder ikke endringer som er ført
direkte mot egenkapitalen 1.1.99 i forbindelse
med ny inngående balanse (side 2 på RF-1052
"Omarbeiding av egenkapital). Beløpet skal
spesifiseres i eget vedlegg.
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Post 0930 Endring i forskjeller som påvirker
forholdet mellom regnskapsmessig og
skattemessig inntekt fra post 100 i RF-1217
Her føres summen av endringer i forskjeller som
fremkommer i post 100 i skjemaet "Spesifikasjon
av forskjeller mellom regnskapsmessig og
skattemessig inntekt" (RF-1217). Dersom
summen av endringer er positiv, skal beløpet
tillegges inntekten. En negativ sum skal fradras
inntekten.
Post 0940 Sum, skal overføres til «Skjema for
beregning av personinntekt» (RF-1224)
Det skal beregnes personinntekt for eier og/ eller
ektefelle som har vœrt aktive i
enkeltmannsforetak (selvstendig
nœringsdrivende), jf. sktl. § 56, jf. § 60. Det skal
likeledes beregnes personinntekt for fysiske
personer som har vœrt aktive i aksjeselskap eller
deltakerliknet selskap når disse aktive
personene eier minst 2/3 av aksjene/andelene
eller har krav på minst 2/3 av
utbyttet/overskuddet i selskapet, jf. sktl. §§ 57,58
og 60. Det må i slike tilfeller fylles ut et eget
skjema, RF-1224, der personinntekten skal
beregnes.
Den sum som fremkommer i post 0940 skal
benyttes ved beregning av personinntekt og
overføres til skjemaet RF-1224 post 1.1. For
deltakerliknede selskap skal det ikke skje noen
overføring fra post 0940. For deltakerliknede
selskap skal i steden beløpet i post 0999
overføres til selskapsoppgaven, og beløp fra
selskapsoppgaven skal overføres til skjemaet
RF-1224.
Merk for øvrig at foretaket skal svare ja eller
nei på et eget spørsmål på side 4 om hvorvidt
det skal fastsettes personinntekt av foretakets
inntekt.
Post 0950 Fradrag for renteinntekter og
inntektsført avkastning på livsforsikring
(Posten fylles ikke ut av deltakerliknede
selskap)
Her tilbakeføres renteinntekter, inntektsført
avkastning på livsforsikring.
Post 0960 Tillegg for gjeldsrenter (Posten
fylles ikke ut av deltakerliknede selskap)
Her tilbakeføres gjeldsrenter.
Post 0970 Fradrag for aksjeutbytte fra norske
selskaper som gir rett til godtgjørelse (Posten
fylles ikke ut av deltakerliknede selskap)
Her føres aksjeutbytte det året utbyttet er
besluttet utdelt og gir rett til godtgjørelse.
Postene 0980 og 0990
For samvirkeforetak
Fradrag for kjøpsutbytte og avsetning til felleseid
andelskapital for samvirkeforetak gis bare i
inntekt som skriver seg fra omsetning med
medlemmer. Fradraget for avsetning til felleseid
andelskapital gis med 15 prosent av inntekten av
omsetningen med medlemmer etter fradrag for
kjøpsutbytte. Nœringsinntekten fra omsetning
med medlemmene finner en frem til ved å
multiplisere inntekt fra post 0940 i
nœringoppgaven med omsetning med
medlemmene (ekslusiv merverdiavgift dividert på
total omsetning (eksklusiv merverdiavgift).

fra fiske og/eller fangst, overføres til
selvangivelse for aksjeselskaper, aksjefond,
banker og andre upersonlig skattytere post
203/selvangivelse for nœringsdrivende post
2.7.3, mens den øvrige del av nœringsinntekten
overføres til post 204 henholdsvis post 2.7.1 2.7.7. Dersom inntekten er fordelt mellom disse
postene, må fordelingen vises i eget vedlegg.
For ansvarlige selskap overføres overskudd
til "Selskapsoppgave for ansvarlige selskap"
(RF-1215) post 201 og for kommandittselskap til
" Selskapsoppgave for kommandittselskap
mv."(RF-1226) post 201.
Underskudd
Underskudd overføres til selvangivelsen for
aksjeselskap mv. post 222/selvangivelse for
nœringsdrivende post 3.2.16 eventuelt til
"Selskapsoppgave for ansvarlige selskap" (RF1215) post 201/"Selskapsoppgave for
kommandittselskap mv." (RF-1226) post 201.
Sœrskilt om etterberegnet merverdiavgift og
investeringsavgift og om tidligere
etterberegnet merverdiavgift som er nedsatt
eller frafalt
Etterberegnet merverdiavgift/ investeringsavgift
(bortsett fra de avgiftsbeløp som er etterberegnet
på grunn av differanser mellom
omsetningsoppgavene og regnskapets tall) føres
i post 8400 i resultatregnskapet. Eventuelle
renter og tilleggsavgift skal, uansett årsak til
etterberegningen, også føres i post 8400.
Hvis etterberegnet merverdiavgift/
investeringsavgift gjelder aktiveringspliktige
driftsmidler skal slike avgiftsbeløp aktiveres på
vedkommende driftsmiddel.
Den del av etterberegningen som gjelder
tilleggsavgift og utgående/inngående avgift av
ikke bokførte inntekter/kostnader tilbakeføres i
post 0650. Det samme gjelder etterberegning
vedrørende inngående avgift på ikke
fradragsberettigede kostnader, herunder private
anskaffelser.
Hvis den nœringsdrivende i siste
regnskapsår har fått nedsatt eller frafalt tidligere
etterberegnet merverdi- og/eller
investeringsavgift (med ev. renter og
tilleggsavgift) eller hvis fylkesskattekontoret etter
vedtak har foretatt en reduksjon av tidligere års
avgiftsberegning, og nedsettelsen ikke skyldes
differanser mellom omsetningsoppgavene og
regnskapets tall, skal slike nedsettelser
inntektsføres i post 8400 i resultatregnskapet.
Hvis nedsatt eller frafalt tidligere
etterberegnet merverdi- og/eller
investeringsavgift gjelder driftsmidler som er
aktivert i regnskapet og avgiftsbeløpet tidligere
har vœrt aktivert, skal det komme til fradrag på
saldoskjemaet.
Det skal vedlegges nœringsoppgaven en
spesifikasjon som viser føringen av
etterberegnet/ evt. frafalt eller nedsatt merverdiog/ eller investeringsavgift (med ev. renter og
tilleggsavgift).

Post 0999 Nœringsinntekt/-underskudd
overføres til selvangivelsen/
selskapsoppgave
Overskudd/inntekt
Den del av nœringsinntekten som gjelder inntekt

RF-1168 B Elektronisk utgave

http://blanketter.ft.dep.no
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Beskrivelse
stamme.....: Inntekts-, formues og skattedata
substamme..: Regnskapsstatistikk basert på næringsoppgave
filklasse..: Foretak med organisasjonsform AS og ASA
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Endret dato...: 26-NOV-01
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______________________________________________________________________________________________
____________________
Var.navn
Beskrivelse
Type
Len D
Pos Verdiområde
______________________________________________________________________________________________
____________________
ORGNR
Organisasjons nr
Tekst
9
1
NACE
NACE1
Tekst
6
10
SEKTOR
Sektor
Tekst
3
16
ORG_FORM
Organisasjonsform
Tekst
4
19
TILHORERKODE Kode for hvilke utvalg foretaket er med Tekst
7
23
KONSTRUERT
KONSTRUERT
Tekst
1
30
REGNSKAPSPER Regnskapsperiode
Tekst
4
31
FRA_DATO
Regnskapsperiode fra
(åå)ååmmdd
8
35 ÅÅÅÅMMDD
TIL_DATO
Regnskapsperiode til
(åå)ååmmdd
8
43 ÅÅÅÅMMDD
REGLER_SMAA Regler for små foretak benyttet
Tekst
1
51
P01101
Skt.m. råvarer/innkj. halvfabr. 31.12
Heltall
14
52
P01102
Reg.m. råvarer/innkj. halvfabr. 31.12
Heltall
14
66
P01103
Skt.m. råvarer/innkj. halvfabr. 01.01
Heltall
14
80
P01104
Reg.m. råvarer/innkj. halvfabr. 01.01
Heltall
14
94
P01201
Skt.m. varer under tilvirkning 31.12
Heltall
14
108
P01202
Reg.m. varer under tilvirkning 31.12
Heltall
14
122
P01203
Skt.m. varer under tilvirkning 01.01
Heltall
14
136
P01204
Reg.m. varer under tilvirkning 01.01
Heltall
14
150
P01301
Skt.m. ferdig egentilvirkede varer 31.12 Heltall
14
164
P01302
Reg.m. ferdig egentilvirkede varer 31.12 Heltall
14
178
P01303
Skt.m. ferdig egentilvirkede varer 01.01 Heltall
14
192
P01304
Reg.m. ferdig egentilvirkede varer 01.01 Heltall
14
206
P01401
Skt.m. innkj. varer for videresalg 31.12 Heltall
14
220
P01402
Reg.m. innkj. varer for videresalg 31.12 Heltall
14
234
P01403
Skt.m. innkj. varer for videresalg 01.01 Heltall
14
248
P01404
Reg.m. innkj. varer for videresalg 01.01 Heltall
14
262
P01501
Skt.m. sum verdi av varelager 31.12
Heltall
14
276
P01502
Reg.m. sum verdi av varelager 31.12
Heltall
14
290
P01503
Skt.m. sum verdi av varelager 01.01
Heltall
14
304
P01504
Reg.m. sum verdi av varelager 01.01
Heltall
14
318
P0210
Innkj. varer for v.salg, avg.pliktig sal Heltall
14
332
P0220
Innkj. varer for v.salg, avg.fritt salg Heltall
14
346
P0230
Innkj. varer for v.salg, sum salgsinnt
Heltall
14
360
P0240
Innkj. varer for v.salg, varekostnad
Heltall
14
374
P0250
Innkj. varer for v.salg, bruttofortj.
Heltall
14
388
P0460
Nyetablert virksomhet siste 2 år
Tekst
1
402
P05101
Anskaff. forskning, utvikling mv.
Heltall
14
403
P05102
Salg forskning, utvikling mv.
Heltall
14
417
P05201
Anskaff. bygninger og anlegg
Heltall
14
431
P05202
Salg bygninger og anlegg
Heltall
14
445
P05301
Anskaff. tomter og andre grunnareal
Heltall
14
459
P05302
Salg tomter og andre grunnareal
Heltall
14
473
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P05401
P05402
P05501
P05502
P05601
P05602
P05701
P05702
P05801
P05802
P3000
P3100
P3200
P3300
P3400
P3500
P3600
P3695
P3700
P3800
P3900
P9000
P4295
P4995
P4005
P4500
P5000
P5300
P5400
P5420
P5600
P5900
P6000
P6050
P6100
P6200
P6300
P6395
P6400
P6500
P6699
P6700
P6995
P7000
P7040
P7095
P7155
P7165
P7295
P7330
P7370
P7400
P7500
P7565
P7600
P7700
P7800
P7830
P9050
P8000
P8030
P8050
P8060
P8070
P8080
P8115
P8130
P8150
P8160
P8170
P9100
P8300
P8310
P8320
P9150

Anskaff. boliger inkl. boligtomter
Heltall
Salg boliger inkl. boligtomter
Heltall
Anskaff. skip, rigger, fly mv.
Heltall
Salg skip, rigger, fly mv.
Heltall
Anskaff. varebiler mv.
Heltall
Salg varebiler mv.
Heltall
Anskaff. kontormaskiner
Heltall
Salg kontormaskiner
Heltall
Anskaff. personbiler, mask., inv. mv.
Heltall
Salg personbiler, mask., inv. mv.
Heltall
Salgsinntekt og uttak, avgiftspl
Heltall
Salgsinntekt og uttak, avgiftsfritt
Heltall
Salgsinntekt og uttak, utenfor avg.omr. Heltall
Spes. offentlige avgifter vedr. salg
Heltall
Offentlig tilskudd/refusjon
Heltall
Uopptjent inntekt
Heltall
Leieinntekt fast eiendom
Heltall
Annen leieinntekt
Heltall
Provisjonsinntekt
Heltall
Gevinst ved avgang av anleggsmidler
Heltall
Annen driftsrelatert inntekt
Heltall
Sum driftsinntekter
Heltall
Beh.endr. varer u. tilv. og ferd. tv var Heltall
Beh.endr. egentilv. anleggsmidler
Heltall
Varekostnad
Heltall
Fremmedytelse og underentreprise
Heltall
Lønn, feriepenger, mv.
Heltall
Annen oppgavepliktig godtgjørelse
Heltall
Arbeidsgiveravgift
Heltall
Innberetningspliktig pensjonskostnad
Heltall
Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv. Heltall
Annen personalkostnad
Heltall
Avskr. varige dr.m. og immaterielle eien Heltall
Nedskr. varige dr.m. og immaterielle eie Heltall
Frakt og transportkostnad vedr. salg
Heltall
Energi, brensel mv vedrørende prod.
Heltall
Leie lokale
Heltall
Renovasjon, vann, avløp, renhold mv
Heltall
Leie mask., inventar, transp.midler mv. Heltall
Verktøy, inv., mv. som ikke aktiveres
Heltall
Reparasjon og vedlikehold
Heltall
Fremmed tjeneste (revisjon mv.)
Heltall
Kontorkostnad, telefon, porto mv.
Heltall
Drivstoff transportmidler
Heltall
Forsikring og avgifter på transportm.
Heltall
Vedlikehold mv. transportmidler
Heltall
Reise- og diettkostnad, bilg. oppg.pl.
Heltall
Reise- og diettkostnad, ikke oppg.pl.
Heltall
Provisjonskostnad
Heltall
Salgs- og reklamekostnader
Heltall
Representasjonskostnader
Heltall
Kontigent og gave
Heltall
Forsikringspremie
Heltall
Garanti- og servicekostnad
Heltall
Lisens, patentkostnad og royalties
Heltall
Annen kostnad
Heltall
Tap ved avgang anleggsmidler
Heltall
Tap på fordringer
Heltall
Driftsresultat
Heltall
Resultatandel vedr. inv. DS, TK, og FKV Heltall
Renteinntekt fra foretak samme konsern
Heltall
Annen renteinntekt
Heltall
Valutagevinst (agio)
Heltall
Annen finansinntekt
Heltall
Verdiendr. markeas. fin. oml.midler
Heltall
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Heltall
Rentekostnad til foretak samme konsern
Heltall
Annen rentekostnad
Heltall
Valutatap (disagio)
Heltall
Annen finanskostnad
Heltall
Ordinært resultat før skattekostnad
Heltall
Betalbar skatt
Heltall
Refusjon skatt etter sktl. §31, 5. ledd Heltall
Endring utsatt skatt/skattefordel
Heltall
Ordinært resultat
Heltall
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

487
501
515
529
543
557
571
585
599
613
627
641
655
669
683
697
711
725
739
753
767
781
795
809
823
837
851
865
879
893
907
921
935
949
963
977
991
1005
1019
1033
1047
1061
1075
1089
1103
1117
1131
1145
1159
1173
1187
1201
1215
1229
1243
1257
1271
1285
1299
1313
1327
1341
1355
1369
1383
1397
1411
1425
1439
1453
1467
1481
1495
1509
1523

P8400
P8500
P8600
P8620
P9200
P8900
P8910
P8920
P8930
P8940
P8950
P8960
P8970
P8980
P8990
P9250
P1000
P1000X
P1020
P1020X
P1070
P1070X
P1080
P1080X
P1105
P1105X
P1115
P1115X
P1130
P1130X
P1150
P1150X
P1160
P1160X
P1205
P1205X
P1221
P1221X
P1225
P1225X
P1239
P1239X
P1280
P1280X
P1290
P1290X
P1312
P1312X
P1313
P1313X
P1320
P1320X
P1331
P1331X
P1332
P1332X
P1340
P1340X
P1350
P1350X
P1360
P1360X
P1370
P1370X
P1380
P1380X
P1390
P1390X
P9300
P9300X
P1400
P1400X
P1500
P1500X
P1530

Ekstraordinær inntekt
Ekstraordinær kostnad
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt/skattefordel
Årsresultat
Overf. fond for vurderingsforskjeller
Overf. felleseid andelskapital
Avsatt utbytte/renter grunnfonevis
Konsernbidrag
Aksjonærbidrag
Fondsemisjon
Overføring annen egenkapital
Tilførte midler
Uttak(enk.mannsforetak/delt.lign. selsk)
Udekket tap
Sum overføringer og disponeringer
Forskning og utvikling
IB Forskning og utvikling
Konsesjoner, patenter, lisenser mv
IB Konsesjoner, patenter, lisenser mv
Utsatt skattefordel
IB Utsatt skattefordel
Goodwill
IB Goodwill
Forretningsbygg
IB Forretningsbygg
Bygg og anlegg, hotell o.l.
IB Bygg og anlegg, hotell o.l.
Anlegg under utførelse
IB Anlegg under utførelse
Tomter og andre grunnareal
IB Tomter og andre grunnareal
Bolig inkl. boligtomter
IB Bolig inkl. boligtomter
Personbiler, maskiner, inventar mv
IB Personbiler, maskiner, inventar mv.
Skip, rigger mv
IB Skip, rigger mv
Fly, helikopter mv
IB Fly, helikopter mv
Vare- og lastebiler, busser mv
IB Vare- og lastebiler, busser mv
Kontormaskiner o.l.
IB Kontormaskiner o.l.
Andre driftsmidler
IB Andre driftsmidler
Inv. i deltagerl. datter- og konsern
IB Inv. i deltagerl. datter- og konsern
Inv. i andre datter- og konsernselsk
IB Inv. i andre datter- og konsernselsk
Lån til foretak i samme konsern
IB Lån til foretak i samme konsern
Inv. i deltakerlignede tilkn. selskap
IB Inv. i deltagerlignede tilkn. selskap
Inv. i andre tilknyttede selskaper
IB Inv. i andre tilknyttede selskaper
Lån til tilkn. og felles kontr. virks.
IB Lån til tilkn. og felles kontr. virks
Inv. i aksjer, andeler, verdipapirfond
IB Inv. i aksjer, andeler, verdipapirfon
Obligasjoner
IB Obligasjoner
Fordringer på eiere, styremedlemmer ol
IB Fordringer på eiere, styremedlemmer o
Fordringer på ansatte
IB Fordringer på ansatte
Andre fordringer
IB Andre fordringer
Sum anleggsmidler
IB Sum anleggsmidler
Varelager
IB Varelager
Kundefordringer, inkl. samme konsern
IB Kundefordringer, inkl. samme konsern
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt
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Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1537
1551
1565
1579
1593
1607
1621
1635
1649
1663
1677
1691
1705
1719
1733
1747
1761
1775
1789
1803
1817
1831
1845
1859
1873
1887
1901
1915
1929
1943
1957
1971
1985
1999
2013
2027
2041
2055
2069
2083
2097
2111
2125
2139
2153
2167
2181
2195
2209
2223
2237
2251
2265
2279
2293
2307
2321
2335
2349
2363
2377
2391
2405
2419
2433
2447
2461
2475
2489
2503
2517
2531
2545
2559
2573

P1530X
P1560
P1560X
P1570
P1570X
P1780
P1780X
P1800
P1800X
P1810
P1810X
P1830
P1830X
P1840
P1840X
P1880
P1880X
P1900
P1900X
P1920
P1920X
P9350
P9350X
P9400
P9400X
P2000
P2000X
P2010
P2010X
P2020
P2020X
P2041
P2041X
P2042
P2042X
P2050
P2050X
P2080
P2080X
P9450
P9450X
P2100
P2100X
P2120
P2120X
P2160
P2160X
P2180
P2180X
P2200
P2200X
P2210
P2210X
P2220
P2220X
P2260
P2260X
P2280
P2280X
P2290
P2290X
P9500
P9500X
P2310
P2310X
P2320
P2320X
P2380
P2380X
P2400
P2400X
P2500
P2500X
P2510
P2510X

IB Opptjent, ikke fakturert driftsinntek
Andre fordringer selskap samme konsern
IB Andre fordringer selskap samme konser
Andre kortsiktige fordringer
IB Andre kortsiktige fordringer
Krav innbetaling selskapskapital
IB Krav innbetaling selskapskapital
Ikke markeaserte aksjer og andeler
IB Ikke markeaserte aksjer og andeler
Markeaserte aksjer og verdipapirfond.
IB Markeaserte aksjer og verdipapirfo
Markeas. obligasjoner, sertifikater m
IB Markeas. obligasjoner, sertifikate
Andre obligasjoner og sertifikater
IB Andre obligasjoner og sertifikater
Andre finansielle instrumenter
IB Andre finansielle instrumenter
Kontanter
IB Kontanter
Bankinnskudd
IB Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
IB Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
IB Sum eiendeler
Aksjekapital/EK andre foretak
IB Aksjekapital/EK andre foretak
Egne aksjer...
IB Egne aksjer...
Overkursfond
IB Overkursfond
Fond vurd.forskj. i deltakerlign. selska
IB Fond vurd.forskj. i delt.lign. selsk.
Fond vurd.forskjeller i andre selskap
IB Fond vurd.forskjeller i andre selskap
Annen egenkapital
IB Annen egenkapital
Udekket tap
IB Udekket tap
Sum egenkapital
IB Sum egenkapital
Pensjonsforpliktelser
IB Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
IB Utsatt skatt
Uopptjent inntekt
IB Uopptjent inntekt
Andre avsetninger for forpliktelser
IB Andre avsetninger for forpliktelser
Konvertible lån
IB Konvertible lån
Obligasjonslån
IB Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
IB Gjeld til kredittinstitusjoner
Gjeld til selskap i samme konsern
IB Gjeld til selskap i samme konsern
Stille interessentinnsk og ansv. lånekap
IB Stille interessentinnsk og ansv. låne
Annen langsiktig gjeld
IB Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
IB Sum langsiktig gjeld
Konvertible lån (byggelån mv.)
IB Konvertible lån (byggelån mv.)
Sertifikatlån
IB Sertifikatlån
Kassakreditt
IB Kassakreditt
Leverandørgjeld
IB Leverandørgjeld
Betalbar skatt, ikke utlignet
IB Betalbar skatt, ikke utlignet
Betalbar skatt, utlignet
IB Betalbar skatt, utlignet
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Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

2587
2601
2615
2629
2643
2657
2671
2685
2699
2713
2727
2741
2755
2769
2783
2797
2811
2825
2839
2853
2867
2881
2895
2909
2923
2937
2951
2965
2979
2993
3007
3021
3035
3049
3063
3077
3091
3105
3119
3133
3147
3161
3175
3189
3203
3217
3231
3245
3259
3273
3287
3301
3315
3329
3343
3357
3371
3385
3399
3413
3427
3441
3455
3469
3483
3497
3511
3525
3539
3553
3567
3581
3595
3609
3623

P2530
P2530X
P2600
P2600X
P2740
P2740X
P2770
P2770X
P2790
P2790X
P2800
P2800X
P2900
P2900X
P2910
P2910X
P2920
P2920X
P2949
P2949X
P2950
P2950X
P2970
P2970X
P2980
P2980X
P2990
P2990X
P9550
P9550X
P9600
P9600X
P9650
P9650X
P0970
P6340
K03
K03X
K04
K04X
K05
K05X
ANT_ANS
K01
K02
vekt

Refusjon skatt etter sktl. §31, 5 l
IB Refusjon skatt etter sktl. §31 5.ledd
Skattetrekk og andre trekk
IB Skattetrekk og andre trekk
Skyldig merverdiavgift
IB Skyldig merverdiavgift
Skyldig arbeidsgiveravgift
IB Skyldig arbeidsgiveravgift
Andre offentlige avgifter
IB Andre offentlige avgifter
Avsatt utbytte
IB Avsatt utbytte
Forskudd fra kunder
IB Forskudd fra kunder
Gjeld til ansatte og eiere
IB Gjeld til ansatte og eiere
Gjeld selskap i samme konsern
IB Gjeld selskap i samme konsern
Lønn, feriepenger, o.l.
IB Lønn, feriepenger, o.l.
Påløpt rente
IB Påløpt rente
Uopptjent inntekt
IB Uopptjent inntekt
Avsetninger for forpliktelser
IB Avsetninger for forpliktelser
Annen kortsiktig gjeld
IB Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
IB Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
IB Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
IB Sum egenkapital og gjeld
Aksjeutbytte fra norske selskaper..
Lys, varme
Korr.post 03, sum anleggsmidler.
Korr.post 03 fjor, sum anleggsmidler.
Korr.post 04, sum omløpsmidler.
Korr.post 04 fjor, overf. og disp.
Korr.post 05, sum egenkapital.
Korr.post 05 fjor, sum egenkapital.
Gjennomsnittlig antall ansatte
Korr.post 01, årsresultat.
Korr.post 02, overf. og disponeringer.
Vektvariabel
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Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
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Heltall
Heltall
Heltall
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Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Heltall
Desimaltall

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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14
14
14
14
14
14
6
14
14
13
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3637
3651
3665
3679
3693
3707
3721
3735
3749
3763
3777
3791
3805
3819
3833
3847
3861
3875
3889
3903
3917
3931
3945
3959
3973
3987
4001
4015
4029
4043
4057
4071
4085
4099
4113
4127
4138
4152
4166
4180
4194
4208
4222
4228
4242
4256
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