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Høringsutkast til kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden - 

tillegg til NRS (HU) Norsk regnskapsstandard 

Vedlagt følger høringsutkast til kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter 

kontinuitetsmetoden. Kapitlet foreslås innarbeidet i høringsutkastet til NRS (HU) Norsk 

regnskapsstandard som ble sendt ut på høring 2. april 2014 med høringsfrist 31. oktober 2014.  

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner faller inn under virkeområdet til kapittel 19 

Virksomhetssammenslutninger og goodwill i NRS (HU) Norsk Regnskapsstandard. Forslaget 

innebærer at kapittel 100N vil regulere regnskapsføringen av fusjoner som ikke er regnskapsmessige 

transaksjoner, uavhengig av om overdragende foretak har virksomhet eller ikke. Slike fusjoner vil 

etter forslaget regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden.  

Forslaget er i all hovedsak en videreføring av reglene om regnskapsføring av fusjoner ved bruk av 

kontinuitetsmetoden i kapittel 6 i NRS 9 Fusjon. Det er gjort enkelte materielle endringer: 

 Omtalen av juridiske fusjonsformer og enkelte andre selskapsrettslige reguleringer er 

foreslått fjernet. Det fremstår som rimelig klart at det kan være nyttig for 

regnskapsprodusentene at den selskapsrettslige reguleringen i NRS 9 Fusjon videreføres i sin 

helhet, men NRS har kommet til at det er hensiktsmessig å ikke videreføre all selskapsrettslig 

regulering. Forslaget er i tråd med den løsningen som er valgt for øvrig i høringsutkast til ny 

NRS, ved at den primært holder seg til regnskapsmessig regulering og regnskapsmessige 

definisjoner. Selskapsrettslig omtale og veiledning kan medføre risiko for at alle endringer 

ikke blir fanget opp og at omtalen ikke er helt presis eller fullstendig. . 

 Punkt 100N.14: Bestemmelsen knyttet til goodwill ved økt eierandel i datterselskap er endret 

fra «skal» til «kan». Denne endringen er en følge av forslaget til regulering i 22.19N i 

høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard. 

 Punkt 100N.20: Bestemmelsene om innregning mot egenkapitalen ved horisontale fusjoner 

er foreslått endret slik at det åpnes for et likestilt alternativ til prinsippet om videreføring av 

egenkapitalens sammensetning.  Det likestilte alternativet innebærer at hele 

kapitalforhøyelsen kan føres mot selskapskapital og overkurs, med unntak av fond for 



vurderingsforskjeller og akkumulerte andre inntekter og kostnader i egenkapitalen i det 

overdragende foretaket som videreføres. Bakgrunnen for forslagene er endringene av 

aksjeloven i 2013, som medfører at overkurs ikke lenger er bundet egenkapital og at det 

likestilte alternativet er forenklende. Forslaget om kontinuitet på akkumulerte andre 

inntekter og kostnader er begrunnet i innføringen av totalresultatbegrepet og 

resirkuleringsplikten som gjelder for enkelte av postene som er midlertidig innregnet mot 

egenkapitalen.  

 Punkt 100N.22 og 100N.24: Det er foreslått at det åpnes for et likestilt alternativ til 

prinsippet om videreføring av egenkapitalens sammensetning i bestemmelsens første ledd. 

Det likestilte alternativet innebærer at hele kapitalforhøyelsen føres mot selskapskapital og 

overkurs, med unntak av fond for vurderingsforskjeller og akkumulerte andre inntekter og 

kostnader i egenkapitalen i de fusjonerende foretakene som videreføres. Begrunnelsen for 

forslaget er den samme som omtalt under forrige kulepunkt.  

 Punkt 100N.31 c) er foreslått endret ved at kravet til opplysning om hvor stor andel 

aksjevederlaget utgjør av stemmeberettiget kapital er foreslått fjernet. Forenkling av krav til 

tilleggsopplysninger i noter har vært vektlagt i arbeidet med den nye norske 

regnskapsstandarden.  

Punkt 100N.32 er foreslått endret ved at kriteriene for omarbeiding av sammenligningstall er 

klargjort.  

Høringsinstansene oppfordres spesielt til å gi kommentarer til forslagene til nytt likestilt alternativ for 

innregningen mot egenkapitalen ved horisontale fusjoner.  

 

 

Forhold regulert i NRS 9 som ikke er foreslått videreført 

NRS 9 Fusjon inneholder regulering som ikke er innarbeidet i NRS (HU) Norsk regnskapsstandard, 

kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill, og som heller ikke er foreslått innarbeidet i 

100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette gjelder blant annet: 

 Punkt 5.1 siste avsnitt og 5.3.3 om omvendt oppkjøp. 

 Punkt 5.1 Identifikasjon av overtakende part. 

 Punkt 5.3.1 om måling av anskaffelseskost, med unntak av fusjons- og emisjonsutgifter som 

er foreslått innarbeidet i kapittel 100N. 

 Punkt 5.3.1 om overdragende selskaps aksjer i overtakende selskap før fusjonen 

 Punkt 6.5.2, siste avsnitt om omvendt mor-datter-fusjon.  

Høringsinstansene oppfordres til å vurdere om noen av de ovenstående og/eller andre forhold som 

ønskes videreført, i så fall gjerne med forslag til hvordan videreføring kan innarbeides..  

 

Høringssvar ønskes levert som e-post til nrs@revisorforeningen.no. Høringsfristen er 31. januar 

2015. 

mailto:nrs@revisorforeningen.no


Denne utsendelsen er sendt på e-post til høringsinstansene, og er tilgjengelig på våre nettsider 

(www.regnskapsstiftelsen.no). Høringer fra NRS er åpne for alle interessenter, ikke bare de definerte 

høringsinstansene. Dette gjelder også denne høringssaken. 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk RegnskapsStiftelse 

Elisabet Ekberg 

 

Vedlegg: 
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