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1 Veiledning til postene
Rapporteringen om utenriksøkonomi til Statistisk sentralbyrå er så langt det har vært
mulig knyttet opp mot Skatteetatens næringsoppgave, heretter kalt næringsoppgaven.
Merk imidlertid at det kun er utenlandsdelen som skal oppgis i UT-rapporteringen - og ikke
hele posten i næringsoppgaven som rapporteres til Skatteetaten (med noen unntak når
det kommer til visse egenkapitalposter og avsatt utbytte).
Selskapenes filialer i utlandet betraktes i statistikken som utenlandske foretak. I
rapporteringen ber vi om at mellomværende med filialer i utlandet føres sammen med
mellomværende med utenlandske konsernselskaper. Veiledningen omtaler poster
knyttet til finans- og balansedata.

1.1 Rapporteringsmuligheter
I årsrapporteringen er det pliktig å fordele enkelte av beløpene på land og valuta.
Kvartalsrapportører kan velge å rapportere samme detaljer i kvartals- og
årsrapporteringen (angis de frivillige spesifikasjonene i 4. kvartalsrapporteringen,
slipper rapportørene den særskilte årsrapporteringen), men leverer rapportøren på fil
skal poster land- og valutafordeles også på kvartalsbasis.

1.2 Forklaring av innhold i de enkelte postene
Nedenfor følger en forklaring av finans- og balanseposter mv. Enkelte av postene skal
fordeles på land (L) og valuta (V) i årsrapporteringen. Ved fordeling av postene på land
skal alfa-2-koden i ISO 3166 benyttes.
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POSTKODE
03100-81701

FORKLARING (L)=landfordeling, (V)=valutafordeling
1.2.1 Finansposter mv. (akkumulert hittil i år)

03100

Forsikringspremier til forsikringsselskaper i utlandet

(L)

Forsikringspremier som knyttes til kontrakter med utenlandske
forsikringsselskaper, uavhengig av om forsikringen går via norsk
mekler.

03200
(L)

74900

Posten utgjør den utenlandske delen av post 7040 ''Forsikring og
avgifter på transportmidler'' og post 7500 ''Forsikringspremie'' i
næringsoppgaven.
Erstatninger fra forsikringsselskaper i utlandet
Erstatninger fra utenlandske forsikringsselskaper, uavhengig
av hvor de er ført i næringsoppgaven. Erstatningene skal
føres brutto, uavhengig av om de er nettoført mot tap i
næringsoppgaven.
Kontingenter og gaver til utlandet

(L)

Her føres alle kontingenter og gaver til utlandet, uavhengig av
hvor de er ført i næringsoppgaven.
Renteinntekter fra utenlandske konsernselskaper (inkl.
filialer i utlandet)

80500

Her skal renteinntekter fra utenlandske konsernselskaper
føres opp. Renteinntektene skal komme fra beløp på postene
13200, 13400, 15010 eller 15600. Posten 80300 skal
akkumuleres gjennom hele året, som vil si at verdien ført på
denne posten i Q3 ikke kan være lavere enn det som er ført i
Q2.
Annen renteinntekt fra utlandet

80300

Her skal all renteinntekt som ikke er konsernrelatert føres.
Beløp ført på denne posten vil typisk komme fra beløp ført på
post 15700 eller 19200. Posten 80500 skal akkumuleres ut
kalenderåret, som vil si at verdien ført på denne posten i Q3
ikke kan være lavere enn det som er ført i Q2.
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80051
(L)

Mottatt utbytte fra utenlandske datter- og tilknyttede
selskaper
Her skal utbytte fra utenlandske selskaper som er datterselskaper,
tilknyttede selskaper eller felleskontrollert virksomhet føres. Mottatt
utbytte fra andre utenlandske selskaper faller inn under post 80900.

80052
(L)

80900

81300
(L)

Eventuelle salgsgevinster og tap på investeringer i utenlandske
datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert
virksomheter skal føres på post 13329, underpost 50. Beløp på post
80051 forutsetter at det er beløp, med tilsvarende landkode, ført på
postene 13120, 13130, 13310 og/eller 13320.
Annen resultatført andel av overskudd (+)/underskudd (-)
i utenlandske datter- og tilknyttede selskaper, samt
felleskontrollert virksomhet
Positivt/negativt resultat i filialer i utlandet skal føres under denne
posten, jf. avsnitt 1.6.4.1. For rapportører som benytter
egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet inngår også den del av
post 8005 og 8006 i næringsoppgaven som er tilbakeholdt andel av
overskudd/underskudd i utenlandske datterselskaper, tilknyttede
selskaper og felleskontrollert virksomheter. Resultatandel fra andre
utenlandske selskaper faller inn under post 80900. Eventuelle
salgsgevinster og tap på investeringer i utenlandske datterselskaper,
tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomheter skal føres i
post 13329, underpost 50. Dette gjelder også ved justering av virkelig
verdi på investeringer, når kjøpsverdien har vært større enn
verdifastsettelsen i regnskapet, jf. omtalen av post 13329.
Mottatt utbytte og andel av overskudd fra andre utenlandske
selskaper
Beløpet som føres her skal kun omfatte mottatt utbytte og andel av
overskudd i utenlandske selskaper som ikke er datterselskaper,
tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet. Andel av
underskudd skal føres i post 81701. Realisert og eventuelt urealisert
gevinst på finansielle eiendeler føres i post 13500 eller post 18109,
underpost 50, avhengig av om investeringen anses som et finansielt
anleggsmiddel eller et omløpsmiddel.
Rentekostnad til utenlandske selskaper (inkl. filialer i utlandet)
Her skal rentekostnader fra utenlandske konsernselskaper føres opp.
Rentekostnadene skal komme fra beløp på postene 22500, 22600,
22800, 24600 og/eller 29200. Post 81300 skal akkumuleres gjennom
hele året, som vil si at verdien ført på denne posten i Q3 ikke kan
være lavere enn det som er ført i Q2.
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81500

Annen rentekostnad til utlandet

81701

Her skal rentekostnader som ikke er konsernrelatert føres. Verdier
ført på denne posten vil typisk komme fra beløp ført på postene
22000, 22100, 22200, 22900, 23100, 23200, 23800, 24000 eller 29900.
Posten 81500 skal akkumuleres ut kalenderåret, som vil si at verdien
ført på posten i Q3 ikke kan være lavere enn det som er ført i Q2.
Andel av underskudd i andre utenlandske selskaper

20000-20800

Beløpet som føres her skal kun omfatte andel av underskudd i
utenlandske selskaper som ikke er datterselskap, tilknyttet selskap
eller felleskontrollert virksomhet. Realisert og eventuelt urealisert
tap på finansielle eiendeler føres på post 13500 og/eller post 18109,
underpost 50, avhengig av om investeringen anses som et finansielt
anleggsmiddel eller et omløpsmiddel.
1.2.2 Egenkapitalposter

20000

20001
(L)

20002
(L)

Total aksjekapital for AS og ASA/Total egenkapital for andre
organisasjonsformer enn aksjeselskaper
Foretakets totale aksjekapital/egenkapital. Posten skal inneholde
eksakt samme beløp som tilsvarende NO-post 2000. Denne posten
skal kun fylles ut dersom deler av aksjene er eid av utenlandske
aksjonærer.
Aksjekapital på utenlandske hender for AS og ASA, hvor hver
aksjonær/eier kontrollerer minst 20% av aksjekapitalen
Den delen av aksjekapitalen i aksjeselskaper som eies av utenlandske
aksjonærer, hvor den enkelte utenlandske aksjonær eier minst 20
prosent av foretakets aksjekapital. Denne posten skal kun fylles
dersom deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
Aksjekapital på utenlandske hender for AS og ASA, hvor hver
aksjonær/eier kontrollerer under 20% av aksjekapitalen
Den delen av aksjekapitalen i aksjeselskaper som eies av utenlandske
aksjonærer, hvor den enkelte utenlandske aksjonær eier mindre enn
20 prosent av foretakets aksjekapital. Denne posten skal kun fylles
dersom deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.

20003
(L)

Egenkapital på utenlandske hender for foretak med org. form
NUF, DA, ANS og andre org. former enn AS og ASA hvor eier
kontrollerer minst 20 % av egenkapitalen.
Den delen av aksje- /egenkapitalen i andre foretak enn aksjeselskaper
(som f.eks. NUF, DA, SA, etc.) som eies av utenlandske aksjonærer,
hvor den enkelte utenlandske aksjonær eier minst 20 prosent av
foretakets aksjekapital. Denne posten skal kun fylles dersom deler av
aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
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20004

20100

Egenkapital på utenlandske hender for foretak med org. form
NUF, DA, ANS og andre org. former enn AS og ASA hvor eier
kontrollerer under 20 % av egenkapitalen.
Den delen av aksje- /egenkapitalen i andre foretak enn aksjeselskaper
som eies av utenlandske aksjonærer, hvor den enkelte utenlandske
aksjonær eier mindre enn 20 prosent av foretakets aksjekapital.
Denne posten skal kun fylles ut dersom deler av aksjene er eid av
utenlandske aksjonærer.
Egne aksjer (negativt beløp)/Felleseid andelskapital

20200

Egne aksje i foretaket føres som negativt beløp. Posten skal
inneholde eksakt samme beløp som tilsvarende NO-post 2010.
Denne posten skal kun fylles ut dersom deler av aksjene er eid av
utenlandske aksjonærer.
Overkurs

20300

Den totale overkursen til foretaket. Posten skal inneholde eksakt
samme beløp som tilsvarende NO-post 2020. Denne posten skal kun
fylles ut dersom deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
Innskutt annen EK

20410

Total annen innskutt egenkapital. Posten skal inneholde eksakt
samme beløp som tilsvarende NO-post 2030. Denne posten skal kun
fylles ut dersom deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
Fond for vurderingsforskjeller, deltagerlignet selskap

20420

Virksomheter som vurderer investeringer i datterselskap og
tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fører positiv forskjell
mellom verdi etter egenkapitalmetoden og anskaffelseskost. Posten
er en del av post 2043 i NO. Denne posten skal kun fylles dersom
deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
Fond for vurderingsforskjeller, andre selskap

20450

Virksomheter som vurderer investeringer i andre selskap etter
egenkapitalmetoden fører positiv forskjell mellom verdi etter
egenkapitalmetoden og anskaffelseskost. Posten er en del av post
2043 i NO. Denne posten skal kun utfylles dersom deler av aksjene er
eid av utenlandske aksjonærer.
Fond for urealiserte gevinster

(L)

Dersom selskapet vurderer eiendeler til virkelig verdi, skal det settes
av en positiv differanse mellom balanseført verdi av hver enkelt
eiendel eller gruppe av eiendeler og deres anskaffelseskost
hensyntatt effekten av utsatt skatt. Tilsvarende gjelder ved vurdering
av gjeld til virkelig verdi. En trenger ikke avsette til fondet for
differanser som er knyttet til vurderinger av finansielle instrumenter,
pengeposter i utenlandsk valuta, balanseført forskning og utvikling,
goodwill og netto utsatt skattefordel. Posten skal inneholde eksakt
samme beløp som tilsvarende NO-post 2045. Denne posten skal kun
utfylles dersom deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
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20550

Avsatt utbytte

20590

Utbytte for selskap som utarbeider årsregnskap i henhold til IFRS.
Dette gjelder for forventet utbytte som det kun er opplyst om i noter i
regnskapet. Posten skal inneholde eksakt samme beløp som
tilsvarende NO-post 2055. Denne posten skal kun fylles dersom deler
av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
Annen egenkapital

20800

Opptjent egenkapital og felleseid andelskapital. Posten skal
inneholde eksakt samme beløp som tilsvarende NO-post 2059.
Negative beløp fylles på post 20800. Denne posten skal kun ut fylles
dersom deler av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer.
Udekket tap (negativt beløp)

10000-13900

Negativ annen egenkapital. Posten skal inneholde eksakt samme
beløpt som tilsvarende NO-post 2080, men med negativt fortegn.
Denne posten skal kun fylles dersom deler av aksjene er eid av
utenlandske aksjonærer.
1.2.3 Anleggsmidler

10000-10200

Immaterielle eiendeler

(L)

Postene skal omfatte alle produksjonsanlegg i utlandet, samt
eventuelle balanseførte lete-, utviklings- og prosjekt- kostnader i
utlandet, selv om disse er klassifisert som immaterielle eiendeler i
selskapsregnskapet. Dette betraktes i statistikken som filialer i
utlandet.
Realkapital i utlandet

11050-11600
(L)

11800
(L)

Her føres stedsfast realkapital i utlandet. Realkapital som ikke er
stedfast skal kun føres dersom de er under utførelse i utlandet
(flyttbar realkapital skal ikke være med i denne undersøkelsen)
Gevinst/tap føres på post 12909.
Investeringseiendommer i utlandet - IFRS

(L)

Posten skal kun benyttes av foretak som benytter IFRS.
Markedsverdien på investeringseiendommer skal føres. Gevinst/tap
føres på post 12909.
Pers. biler, maskiner, inventar mv. som er/inngår i fast
realkapital i utlandet

12210-12800

Maskiner og inventar skal som hovedregel regnes som en
innenlandsk eiendel. Unntaket er maskiner og inventar som anses
som en del av en eiendom i utlandet og som ikke vil bli flyttet dersom
eiendommen blir solgt. Gevinst/tap føres på post 12909.
Realkapital i utlandet

12050

(L)

Her føre stedsfast realkapital i utlandet. Realkapital som ikke er
stedfast skal kun føres dersom de er under utførelse i utlandet
(flyttbar realkapital skal ikke være med i denne undersøkelsen)
Gevinst/tap føres på post 12909.
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12900

Andre driftsmidler i form av realkapital i utlandet

(L)

(L)(V)

Samlepost for realkapital til utlandet – passer ikke noen eiendeler til
noen av eiendelspostene over skal de føres her.
Investeringer i utenlandske deltakerliknede datter- og
konsernselskaper/filialer
Investeringer i utenlandske ANS, DA, KI, IS og lignende datter- og
konsernselskaper der eierandelen er lik eller høyere enn 50 prosent.
For filialer i utlandet føres nettofordringer/nettogjeld. Oppfordres til å
føre etter egenkapitalmetoden om mulig. Eventuelt mottatt utbytte
føres på post 80051. Gevinst/tap føres på 13329.

13130

Investeringer i andre utenlandske datter- og konsernselskaper

(L)(V)

Investeringer i andre utenlandske datter- og konsernselskaper (AS og
ASA) der eierandelen er lik eller høyere enn 50 prosent. Oppfordres til
å føre etter egenkapitalmetoden om mulig.
Eventuelt mottatt utbytte føres på post 80051. Gevinst/tap føres på
13329.
Lån til utenlandske foretak i samme konsern (inkl. filialer i
utlandet)

13120

13200
(L)(V)

Lån til utenlandske foretak i samme konsern der eierandelen er lik
eller høyere enn 50 prosent. Tilhørende renteinntekt føres på post
80300. Gevinst/tap føres på post 13409.
13310

Investeringer i utenlandske deltakerlignede tilknyttede selskap

(L)(V)

Investeringer i utenlandske ANS, DA, KI, IS og lignende datter- og
konsernselskaper der eierandelen er mellom 20 og 50 prosent. For
filialer i utlandet føres nettofordringer/nettogjeld. Oppfordres til å føre
etter egenkapitalmetoden om mulig. Eventuelt mottatt utbytte føres
på post 80051. Gevinst/tap føres på 13329.

13320

Investeringer i andre utenlandske tilknyttede selskap

(L)(V)

Investeringer i andre utenlandske datter- og konsernselskaper der
eierandelen er mellom 20 og 50 prosent. Oppfordres til å føre etter
egenkapitalmetoden om mulig. Eventuelt mottatt utbytte føres på
post 80051. Gevinst/tap føres på 13329.

13400

Lån til utenlandske tilknyttede selskap og felles kontrollert
virksomhet

(L)(V)

Lån til utenlandske tilknyttede foretak der eierandelen er mellom 20
og 50 prosent. Tilhørende renteinntekt føres på post 80300.
Gevinst/tap føres på post 13409.
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13500
(L)(V)

Investeringer i utenlandske aksjer, andeler og
verdipapirfondsandeler

13600

Investeringer i utenlandske aksje, andeler og verdipapirfondsandeler
der eierandelen er under 20 prosent. Oppfordres til å føre etter
markedsverdi eller egenkapitalmetoden om mulig. Eventuelt mottatt
utbytte føres på post 80900, positiv resultatandel føres på post 80900
og negativ resultatandel på 81701. Gevinst/tap føres på post 13500
under fanen «Gevinster og tap».
Obligasjoner med utenlandsk utsteder

(L)(V)

Eventuelt mottatte renteinntekter føres på post 80500. Gevinst/tap
føres på post 13600 under fanen «Gevinster og tap».

13700

Fordringer mot utenlandske eiere, styremedlemmer. mv..

(L)(V)

Gevinst/tap føres på post 13909 under fanen «Gevinster og tap».

13800

Fordringer på utenlandske ansatte

(L)(V)

Gevinst/tap føres på post 13909 under fanen «Gevinster og tap».

13900

Andre fordringer på utlandet

(L)(V)

Samlepost for langsiktige fordringer til utlandet – passer ikke noen
fordringer til noen av fordringspostene over skal de føres her.
Eventuelle renteinntekter føres på post 80500. Gevinst/tap føres på
post 13909.

15000-19200
15000

1.2.4 Omløpsmidler

(L)(V)

Kundefordringer på utlandet, eksklusive på selskap i samme
konsern

15010

Eventuelle renteinntekter føres på post 80500. Gevinst/tap føres på
post 15309 under fanen «Gevinster og tap».
Kundefordringer på utlandet på selskap i samme konsern

(L)(V)
15300

Eventuelle renteinntekter føres på post 80300. Gevinst/tap føres på
post 15010 under fanen «Gevinster og tap».
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt fra utlandet

(L)(V)

Gevinst/tap føres på post 15309 under fanen «Gevinster og tap».

15600

Andre fordringer på utenlandsk selskap i samme konsern (inkl.
filialer)

(L)(V)

Omfatter alle kortsiktige konserninterne fordringer som ikke er tatt
med under andre poster. I tillegg skal innskudd på konsernkonto i
både Norge og i utlandet der et utenlandsk selskap er kontoinnehaver
inkluderes på denne posten. Har foretak gjeld til en konsernkonto skal
dette føres på post 29200. Kortsiktige konsernkonto-balanser skal
nettoføres på postene 15600 og 29200. Eventuelle renteinntekter
føres på post 80300. Gevinst/tap føres på post 15600 under fanen
«Gevinster og tap».
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15650

Kortsiktige fordringer på utenlandske eiere, styremedlemmer o.l.

(L)(V)

Eventuelle renteinntekter føres på post 80500. Gevinst/tap føres på
post 15709.
Andre kortsiktige fordringer på utlandet

15700
(L)(V)

17800

Omfatter alle kortsiktige fordringer som ikke er tatt med under andre
poster og som ikke er konserninterne. Eventuelle renteinntekter føres
på post 80500. Gevinst/tap føres på post 15709.
Krav på utlandet knyttet til innbetaling av selskapskapital

(L)
18000

Ikke-markedsbaserte utenlandske aksjer og andeler

(L)

Alle ikke - markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler som
holdes som omløpsmidler - både andeler i obligasjonsfond,
pengemarkedsfond, aksjefond og kombinasjonsfond. Eventuelle
utbytter og andel av overskudd føres på post 80900 (resultatandel
enten på 80900 (+) eller på 81701 (-). Gevinst/tap føres på post 18109.

18100

Markedsbaserte utenlandske aksjer og verdipapirfondsandeler

(L)

Alle markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler som holdes
som omløpsmidler - både andeler i obligasjonsfond,
pengemarkedsfond, aksjefond og kombinasjonsfond. Eventuelle
utbytter og andel av overskudd føres på post 80900 (resultatandel
enten på 80900 (+) eller på 81701 (-). Gevinst/tap føres på post 18109.

18300

Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. med utenlandsk
utsteder

(L)(V)

Eventuelle renteinntekter føres på 80500, mens eventuell annen
avkastning føres på post 80900. Gevinst/tap føres på post 18409.
18400

Andre obligasjoner, sertifikater mv. med utenlandsk utsteder

(L)(V)

Eventuelle renteinntekter føres på 80500, mens eventuell annen
avkastning på post 80900. Gevinst/tap føres på post 18409.

18800

Andre finansielle instrumenter med utenlandsk debitor

(L)(V)

Andre omsettelige verdipapirer (jf. verdipapirhandelloven § 2-2) enn
de som er ført i postene 18000 – 18400. Derivater føres på post 18900.
Eventuelle renteinntekter føres på 80500, mens eventuell annen
avkastning føres på post 80900. Gevinst/tap føres på post 18800
under fanen «Gevinster og tap».

18900

Derivater

(L)

Derivater med utenlandsk debitor til virkelig verdi.

19200

Bankinnskudd i utlandet

(L)(V)

Innskudd i utenlandske banker der norsk rapportør er
kontoinnehaver. Innskudd på konsernkonto i utlandet betraktes som
kortsiktig fordring på konsernselskap og skal føres på post 15600.
Renteinntekt føres på post 80500.
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21300-22900

1.2.5 Langsiktige gjeldsposter

21300

Derivater

(L)

Langsiktig gjeld i form av derivater jf. verdipapirhandelloven § 2-2 ført
til virkelig verdi.
Uopptjent inntekt fra utlandet knyttet til både varer og tjenester

21600
(L)

Her føres verdien av inntekter som regnskapsmessig ennå ikke er
opptjent.
Gevinst/tap føres på post 22909.

22000

Konvertible lån fra utlandet

(L)(V)

Omfatter konvertible lån hvor kreditor kan konvertere lånet i annen
eiendel (f.eks. aksjer i foretaket). Eventuelle rentekostnader føres på
post 81500. Gevinst/tap føres på post 22209.
Obligasjonslån tatt opp i utlandet

22100
(L)(V)

I tilfeller der rapportør er låntaker og ikke kjenner eller har lov å
kjenne långiver bes rapportøren om å rapportere de lånene som er
lagt ut i utlandet fratrukket egenbeholdning og ev. obligasjoner en vet
er på norske enheters hender. Dersom kommende års avdrag på
obligasjonslån er klassifisert som kortsiktig gjeld i regnskapet, kan
dette føres under post 23200, ''Obligasjonslån tatt opp i utlandet''.
Eventuelle rentekostnader føres på post 81500. Gevinst/tap føres på
post 22100 under fanen «Gevinster og tap».

22200

Gjeld til utenlandske kredittinstitusjoner

(L)(V)

Her rapporteres pante- og gjeldsbrevlån med utenlandsk kreditor,
samt utenlandsk andel av syndikerte lån. Eventuelle rentekostnader
føres på post 81500. Gevinst/tap føres på post 22209 under fanen
«Gevinster og tap».

22500

Gjeld til utenlandske ansatte og eiere

(L)(V)

Renter føres på post 81300. Gevinst/tap føres på post 22909.

22600
(L)(V)

Gjeld til utenlandske selskap i samme konsern (inkludert filialer i
utlandet)
Renter føres på post 81300. Gevinst/tap føres på post 22809.

22800

Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital fra utlandet

(L)(V)
22900

Annen langsiktig gjeld til utlandet

(L)(V)

Samlepost for langsiktig gjeld til utlandet – passer ikke noen
gjeldbeholdninger til noen av gjeldspostene over skal de føre her.
Eventuelle rentekostnader føres på post 81500. Gevinst/tap føres på
post 22909.
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23100-29900

1.2.6 Kortsiktige gjeldsposter

23100

Konvertible lån fra utlandet

(L)(V)

Omfatter konvertible lån hvor kreditor kan konvertere lånet i en
annen eiendel (f.eks. aksjer i foretaket). Eventuelle rentekostnader
føres på post 81500. Gevinst/tap føres på post 23809 under fanen
«Gevinster og tap».

23200

Obligasjonslån tatt opp i utlandet (sertifikater)

(L)(V)

I tilfeller der rapportør er låntaker og ikke kjenner eller har lov å
kjenne långiver bes rapportøren om å rapportere de lånene som er
lagt ut i utlandet fratrukket egenbeholdning og ev. obligasjoner en vet
er på norske enheters hender. Kommende års avdrag på
obligasjonslån kan føres her dersom dette er klassifisert som
kortsiktig gjeld i regnskapet. Eventuelle rentekostnader føres på post
81500. Gevinst/tap føres på post 23200 under fanen «Gevinster og
tap».

23300

Derivater

(L)

Kortsiktig gjeld i form av derivater jf. verdipapirhandelloven § 2-2 ført
til virkelig verdi.

23800

Gjeld til utenlandske kredittinstitusjoner

(L)(V)

Eventuelle rentekostnader føres på post 81500. Gevinst/tap føres på
post 23809 under fanen «Gevinster og tap».

24000

Leverandørgjeld til utlandet, ekskludert selskap i samme

(L)(V)

konsern.
Eventuelle rentekostnader føres på post 81500. Gevinst/tap føres på
post 24000 under fanen «Gevinster og tap».

24600

Leverandørgjeld til utenlandsk selskap i samme konsern

(L)(V)

Eventuelle rentekostnader føres på post 81300. Gevinst/tap føres på
post 24600 under fanen «Gevinster og tap».

28000

Avsatt utbytte - fordeling per 31.12
Her føres utbytte som er avsatt til aksjonærene pr. 31.12. Her skal
hele utbytte til foretaket føres, det skal ikke tas hensyn til hva som er
norsk og utenlandsk del av avsatt utbytte. Det tas ikke hensyn til
eventuelle endringer i aksjonærsammensetning fra 31.12 og fram til
utbetaling av utbyttet. Under postene for utbetalt utbytte på siden
''Øvrige transaksjoner'' skal imidlertid det beløpet som faktisk
kommer til utbetaling til utenlandske aksjonærer føres, selv om
dette avviker fra beløpet som ble avsatt pr. 31.12.

29000

Forskudd fra utenlandske kunder

(L)(V)

Gevinst/tap føres på post 29909.
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29100

Gjeld til utenlandske ansatte og eiere

(L)(V)

Rentekostnader føres på post 81500. Gevinst/tap føres på post
29909.

29200

Gjeld til utenlandsk selskap i samme konsern (inkludert filialer i

(L)(V)

utlandet)
Omfatter all kortsiktig konsernintern gjeld som ikke er tatt med
under andre poster. I tillegg skal negativt innskudd på konsernkonto
i både Norge og i utland der et utenlandsk selskap er
kontoinnehaver inkluderes på denne posten. Har foretak fordringer
til en konsernkonto skal dette føres på post 15600. Konsernkontobalanser skal nettoføres på postene 15600 og 29200.
Eventuelle rentekostnader føres på post 81300. Gevinst/tap føres på
post 29209.

29490

Lønn, feriepenger o.l. for utenlandske ansatte

(L)

Her føres lønn, feriepenger o.l. for ansatte som er fast bosatt i
utlandet, men som f.eks. midlertidig er ansatt hos rapportøren.
Utenlandske personer som er ansatt i utenlandske konsernselskaper
o.l., eller som arbeider i filialer i utlandet, skal ikke tas med.
Gevinst/tap føres på post 29909.

29500

Påløpt rente til utenlandske kreditorer

(L)(V)

Gevinst/tap føres på post 29909.

29700

Uopptjent inntekt fra utlandet, knyttet til både varer og

(L)

tjenester
Verdien av inntekter som regnskapsmessig ennå ikke er opptjent.
Gevinst/tap føres på post 29909.

29900

Annen kortsiktig gjeld til utlandet

(L)(V)

Denne posten omfatter periodiserte kostnader, forskuddsbetalinger,
mellomregninger og annen gjeld som vanligvis er av kortsiktig
karakter og som ikke har karakter av å være lån eller skal klassifiseres
som avsetninger. Eventuelle rentekostnader føres på post 81500.
Gevinst/tap føres på post 29909.

04100-08200

1.2.7 Øvrige transaksjoner (akkumulert hittil i år)

04000

Kjøp av konsesjoner, lisenser og rettigheter direkte fra utlandet

04100

Salg av konsesjoner, lisenser og rettigheter direkte fra utlandet

08100

Utbetalt utbytte til utenlandske konsern- og tilknyttede

(L)

selskaper
Beløpet skal omfatte utbetalt (ikke avsatt) utbytte hittil i år til
utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper. Forutsetter beløp på
post 20001 eller 20003 ved utbetalingstidspunktet.
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08200

Utbetalt utbytte til andre utenlandske aksjonærer
Beløpet skal omfatte utbetalt (ikke avsatt) utbytte i
rapporteringsperioden til andre utenlandske aksjonærer enn konsernog tilknyttede selskaper. Forutsetter beløp på post 20002 eller 20004
ved utbetalingstidspunkt.

1.2.8 Gevinst/tap og andre avstemningsposter
I denne delen av rapporteringen ber vi om at rapportøren knytter gevinster, tap og andre
avstemmings- poster opp mot de balansepostene som genererer disse størrelsene.
Avstemmingspostene vi ber om er dels gevinster, tap og andre avstemmingsposter som
føres over resultatet, og dels gevinster, tap og andre avstemmingsposter som føres mot
egenkapitalen.
Salgsgevinster (+)/-tap (-), verdijusteringer, urealiserte markedsverdigevinster (+)/tap (-), av- og nedskriving, gjeldsettergivelse og forhøyelse/nedsettelse av
aksjekapital (mot egenkapitalfond)
Under denne underpostkoden/i denne kolonnen skal gevinster og tap ved avgang av
stedfast real- kapital i utlandet føres, samt salgsgevinster og -tap, verdijusteringer og
urealiserte markedsverdi- gevinster og -tap knyttet til mellomværende og
transaksjoner med utlandet. Av- og nedskrivninger, reversering av nedskrivninger,
tap, gjeldsettergivelse, forhøyelse av aksjekapital ved overføring fra fond, samt
nedsettelse av aksjekapital til dekning av tap eller avsetning til fond føres, når dette
er knyttet til mellomværende og transaksjoner med utlandet.
Underpostkoden/kolonnen skal rapporteres for følgende balanseposter, hvor
sistesiffer lik 9 angir at det er aggregerte balanseposter (jf. oversikten i kodelisten):
12909-29909

1.2.9 Gevinster og tap mv. (akkumulert hittil i år)

12909

Fast realkapital i utlandet.

(L)

Gevinst og tap for balansepostene:
11050, 11150, 11300, 11500, 11600, 11800, 12050, 12210, 12800 og
12900.

13329

Investeringer i utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper

(L)

(inkl. filialer)
Gevinst og tap for balansepostene:
13120, 13130, 13310 og 13320.

13409

Lån til utenlandske konsern- og tilknyttede selskaper mv. (inkl.

(L)

filialer)
Gevinst og tap for balanse postene:
13200 og 13400.
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13500
(L)

Investeringer i utenlandske aksjer, andeler og
verdipapirfondsandeler
Gevinst og tap for balanseposten:
13500.

13600

Obligasjoner med utenlandsk utsteder

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
13600.

13909

Andre langsiktige fordringer på utlandet

(L)

Gevinst og tap for balansepostene:
13700, 13800 og 13900.

15010

Kundefordringer på utlandet på selskap i samme konsern

(L)
15309

Gevinst og tap for balanseposten:
15010.
Kundefordringer og opptjent, ikke fakturert driftsinntekt fra

(L)

utlandet eksklusive på selskap i sammen konsern.
Gevinst og tap for balansepostene:
15000 og 15300.

15600

Andre fordringer på utenlandske selskap i samme konsern (inkl.

(L)

filialer)
Gevinst og tap for posten:
15600.

15709
(L)

Andre korts. fordringer på utlandet, inkl. utenlandske personlige
eiere, styremedlemmer. o.l.
Gevinst og tap for balansepostene:
15650 og 15700.

18109
(L)

Markeds- og ikke-markedsbaserte utenlandske aksjer, andeler og
VP-fondsandeler
Gevinst og tap for balansepostene:
18000 og 18100.

18409
(L)

Markeds- og ikke-markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv.
med utenlandsk utsteder
Gevinst og tap for balansepostene:
18300 og 18400.

18800

Andre finansielle instrumenter med utenlandsk debitor

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
18800.

22100

Obligasjonslån tatt opp i utlandet

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
22100.
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22209
(L)

Gjeld til utenlandske kredittinstitusjoner og konvertible lån fra
utlandet
Gevinst og tap for balansepostene:
22000 og 22200.

22809
(L)

Gjeld til utenlandske selskap i samme konsern og ansvarlig
lånekapital mv.
Gevinst og tap for balansepostene:
22600 og 22800.

22909
(L)

Annen langsiktig gjeld til utlandet, inkl. gjeld til utenlandske
ansatte og personlige eiere
Gevinst og tap for balansepostene:
21600, 22500 and 22900.

23200

Obligasjonslån tatt opp i utlandet

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
23200.

23809

Gjeld til utenlandske kredittinstitusjoner og konvertible lån fra
utlandet

(L)

Gevinst og tap for balansepostene:
23100 og 23800.
24000

Leverandørgjeld til utenlandet, ekskl. selskap i sammen konsern

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
24000.

24600

Leverandørgjeld til utenlandsk selskap i samme konsern

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
24600.

29209

Gjeld til utenlandsk selskap i samme konsern

(L)

Gevinst og tap for balanseposten:
29200.

29909

Annen kortsiktig gjeld til utlandet

(L)

Gevinst og tap for balansepostene:
29000, 29100, 29490, 29500, 29700 og 29900.
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