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100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden 

Kapitlets virkeområde 

100N.1   Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en 
regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om overdragende foretak har virksomhet 
eller ikke.   

 
  Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 – 

Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 
 
Ikke-regnskapsmessige transaksjoner etter dette kapittelet 

100N.2  Vertikale fusjoner.  

100N.3  Horisontale fusjoner under samme kontroll (se nr. 19.2), hvor den kontrollerende 
part har kontroll over mer enn 90 % i hvert av de fusjonerende foretakene. Foretak er 
under samme kontroll dersom øverste part gjennom avtale eller på annen måte har 
kontroll i hvert av de sammensluttende foretakene både før og etter 
sammenslutningen, og kontrollen ikke er midlertidig. Fusjonerende foretak kan være 
under samme kontroll, selv om eier av morforetaket ikke er regnskapspliktig (for 
eksempel stat, kommune eller fysisk person).  

100N.4  Fusjon mellom foretak med identisk eiersammensetning. 

100N.5   Ved andre fusjoner enn de som er omtalt i 100N.2 til 100N.4 må det konkret vurderes 
om fusjonen er en regnskapsmessig transaksjon eller ikke. Eksempler på slike fusjoner 
er: 

- Horisontal fusjon mellom foretak under samme kontroll hvor den kontrollerende 
part kontrollerer 90 % eller mindre i ett eller flere av de fusjonerende foretakene. 

- Fusjon mellom foretak hvor det i fusjonen er særlige forhold som tilsier at ny 
verdimåling ikke nødvendigvis skal gjøres, eksempelvis 

o fusjon hvor vederlaget som ytes ikke reflekterer underliggende virkelig 
verdi,  

o fusjon av borettslag. 

100N.6  For fusjon hvor det ikke er åpenbart om fusjonen er en regnskapsmessig transaksjon, 
må metodevalget forankres i regnskapsloven på en slik måte at regnskapsføringen av 
fusjonen gir et rettvisende bilde av de økonomiske realiteter i fusjonen, jf. 
regnskapsloven § 3-2a. 

Metode 

100N.7  Fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon regnskapsføres etter 
kontinuitetsmetoden. 

100N.8  Regnskapsføring av fusjon etter kontinuitetsmetoden innebærer at 

(a) eiendeler og forpliktelser i det overdragende foretaket videreføres med de verdiene 
de er balanseført til i dette foretakets selskapsregnskap (selskapskontinuitet), eller 
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(b) eiendeler og forpliktelser i det overdragende foretaket videreføres med de verdiene 
de er balanseført til i konsernregnskapet til det overtakende1 foretaket 
(konsernkontinuitet). 

Horisontal fusjon 
 

100N.9 Horisontal fusjon, herunder konsernfusjon, regnskapsføres til selskapskontinuitet. 
 

 
Vertikal fusjon 
 
100N.10   Ved vertikal fusjon skal konsernverdiene knyttet til overdragende foretak videreføres i 

samsvar med nr. 100N.8 (b). Av forenklingshensyn tillates selskapskontinuitet med 
mindre regnskapsmessig overtakende foretak utarbeider konsernregnskap som 
rapporteres til Regnskapsregisteret og som omfatter foretaket som innfusjoneres. 

100N.11   Investeringer som overdragende foretak har i datterforetak, tilknyttede foretak og 
felleskontrollerte virksomheter, tilordnes ved konsernkontinuitet overtakende foretaks 
implisitte anskaffelseskost på disse eierinteressene (justert for eventuelle 
egenkapitalendringer i eierperioden). Beløpet kan likevel ikke overstige virkelig verdi. 

Fusjon som av andre årsaker enn samme kontroll eller identisk eiersammensetning ikke anses å være 
en regnskapsmessig transaksjon 

 

100N.12  Fusjon som av andre årsaker enn samme kontroll eller identisk eiersammensetning 
ikke anses å være regnskapsmessig transaksjon, skal regnskapsføres ved 
selskapskontinuitet. 

 
Tidspunkt for regnskapsføring 
 
100N.13   En fusjon som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden kan regnskapsføres fra 

hvilken som helst dato i rapporteringsperioden, likevel ikke senere enn fusjonens 
selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunkt. Fusjoner mellom foretak under samme 
kontroll kan likevel ikke regnskapsføres før eiers kontroll ble etablert. 

 
Regnskapsføring 
 
Enkelte innregnings- og målespørsmål 
100N.14   I en vertikal fusjon med deleid datterforetak kan ny måling av goodwill gjennomføres 

på eierinteresse overtatt i fusjonen (se nr. 22.19N)2. 

100N.15  Fusjonsutgifter resultatføres.  

100N.16   Ved fusjon med vederlag måles kapitalforhøyelsen til regnskapsført verdi av overtatte 
nettoeiendeler. Slik regnskapsført verdi kan være enten selskapskontinuitet eller 
konsernkontinuitet etter reglene som følger av nr. 100N.18 – 100N.30. 

                                                           
1 Dersom et morselskap fusjoneres inn i et datterselskap vil konsernkontiunitet innebære videreføring av 

verdiene i konsernregnskapet til det overdragende morselskapet. 
2 Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller der foretaket har innregnet goodwill for ikke-kontrollerende eierinteresse for 
virksomhetssammenslutninger som skjedde før tidspunkt for overgang til denne standarden. 
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100N.17 I en konsernfusjon vil morselskapets fordring på det overtakende selskapet være 
tingsinnskuddet som gir grunnlag for kapitalforhøyelsen. Fordringens pålydende vil 
avhenge av om fusjonen anses som en regnskapsmessig transaksjon som 
regnskapsføres i tråd med kapittel 19, eller som en ikke-regnskapsmessig transaksjon 
som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden etter reglene i dette kapittel. 
Regnskapsføring av utsatt skatt påvirker også størrelsen på fordringen. 

Innregning mot egenkapitalen 
 
100N.18 Emisjonsutgifter føres til fradrag i egenkapitalen. 
 
100N.19   Øvrig innregning mot egenkapitalen vil avhenge av om det er en horisontal eller en 

vertikal fusjon. 

Horisontal fusjon 
 
100N.20   Ved regnskapsføring av en horisontal fusjon videreføres egenkapitalens 

sammensetning i de fusjonerende foretakene i størst mulig grad slik den var før 
fusjonen. Dette innebærer at: 

- Overkurs korrigeres slik at selskapskapital og overkurs i det fusjonerte foretaket er 
lik summen av selskapskapital og overkurs i de fusjonerende foretakene før 
fusjonen, likevel slik at overkurs ikke kan være mindre enn null. 

- Annen innskutt egenkapital i det fusjonerte foretaket er summen av annen innskutt 
egenkapital i de fusjonerende foretakene. 

- Fond for vurderingsforskjeller er summen av fond for vurderingsforskjeller i de 
fusjonerende foretakene. Avsetning til fond for vurderingsforskjeller knyttet til 
gjensidig aksjeeie blir oppløst ved fusjonen. 

- Akkumulerte andre inntekter og kostnader i egenkapitalen i de fusjonerende 
foretakene videreføres3 

- Annen egenkapital (opptjent) korrigeres residualt  

Som et likestilt alternativ kan hele kapitalforhøyelsen føres mot selskapskapital og 
overkurs, med unntak av fond for vurderingsforskjeller og akkumulerte andre 
inntekter og kostnader2 i egenkapitalen i det overdragende foretaket , som videreføres.  

Horisontal fusjon uten vederlag 
 
100N.21  Egenkapitalens sammensetning blir som beskrevet i nr. 100N.20. 

 

Horisontal fusjon med vederlag 
 
100N.22   Balanseført verdi av overdratte eiendeler og forpliktelser og nominell 

kapitalforhøyelse i overtakende foretak er uavhengige størrelser. Det vil normalt være 
en differanse mellom disse to størrelsene. Denne differansen kalles 
kontinuitetsdifferanse. 

 

                                                           
3 Plikten som overdragende foretak har til å resultatføre poster som er midlertidig innregnet i andre inntekter og 

kostnader i egenkapitalen, overtas av overtakende selskap i fusjonen. Hvilke poster som utgjør andre 
inntekter og kostnader fremkommer av nr. 5.5N (a). Plikten til å innregne poster som nevnt i resultatet, 
reguleres av øvrige kapitler i denne standarden.   
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Positiv kontinuitetsdifferanse fordeles slik at egenkapitalens sammensetning i de 
fusjonerende foretakene samlet i størst mulig grad videreføres, se nr. 100N.20 og 
prinsippene som er beskrevet der. Det likestilte alternativet som beskrives i nr. 
100N.20 annet ledd, gjelder tilsvarende. 

 
100N.23   Dersom overtakende foretak eier aksjer i det overdragende foretaket, representerer 

disse andel av egenkapitalen i det overdragende selskapet og skal elimineres mot disse 
aksjenes andel av de enkelte egenkapitalpostene. Som et tillatt alternativ er det adgang 
til å eliminere slike aksjer mot annen egenkapital. 

100N.24   Ved konsernfusjon som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden, vil 
kontinuitetsdifferansen oppstå i det foretaket som utsteder vederlagsaksjene. 
Prinsippet om tilnærmet videreføring av egenkapitalens sammensetning skal da ta 
utgangspunkt i egenkapitalens sammensetning før fusjonen i dette foretaket og i det 
overdragende foretaket. Det likestilte alternativet som beskrives i nr. 100N.20 annet 
ledd, gjelder tilsvarende. 

100N.25  Tilleggsvederlag går til fradrag ved måling av kapitalforhøyelsen. 

Vertikal fusjon 
 

Vertikale fusjoner uten vederlag (konsernkontinuitet eller selskapskontinuitet, se nr. 100N.10)  
 
100N.26   Differansen mellom morforetakets balanseførte verdi av aksjer i datterforetaket og 

datterforetakets netto regnskapsførte verdi i konsernregnskapet ved konsernkontinuitet 
(i selskapsregnskapet ved selskapskontinuitet) føres mot annen egenkapital i det 
fusjonerte foretaket. Fond for vurderingsforskjeller regnskapsført i datterforetaket skal 
likevel videreføres som fond for vurderingsforskjeller i det fusjonerte foretaket. 
Videreføring av fond for vurderingsforskjeller baseres på morforetakets 
anskaffelseskost (den verdien som morforetaket har tilordnet aksjer som overdragende 
datterforetak eier). Alternativt kan videreføringen baseres på datterforetakets 
anskaffelseskost. 

 
100N.27  Fond for vurderingsforskjeller knyttet til gjensidig aksjeeie, blir oppløst ved fusjonen. 
 

Vertikale fusjoner med vederlag 
 
100N.28   Differansen mellom morforetakets balanseførte verdi av investeringen i datterforetaket 

og morforetakets andel av datterforetakets netto regnskapsførte verdi i 
konsernregnskapet ved konsernkontinuitet (i selskapsregnskapet ved 
selskapskontinuitet) føres mot annen egenkapital i det fusjonerte foretaket. Fond for 
vurderingsforskjeller regnskapsført i datterforetaket skal likevel videreføres som fond 
for vurderingsforskjeller i det fusjonerte foretaket. Videreføring av fond for 
vurderingsforskjeller baseres på morforetakets anskaffelseskost (den verdien som 
morforetaket har tilordnet aksjer som overdragende datterforetak eier). Alternativt kan 
videreføringen baseres på datterforetakets anskaffelseskost. 

100N.29  Fond for vurderingsforskjeller knyttet til gjensidig aksjeeie, blir oppløst ved fusjonen. 

100N.30  Ved rettet kapitalforhøyelse mot eiere av ikke-kontrollerende eierinteresser er 
kapitalinnskuddet den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av datterforetakets 
netto regnskapsførte verdi i konsernregnskapet ved konsernkontinuitet (i 
selskapsregnskapet ved selskapskontinuitet). Dersom foretaket benytter 
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konsernkontinuitet og velger å foreta ny måling av goodwill i henhold til nr. 100N.14, 
tillegges den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av goodwill4 ved beregning av 
kapitalinnskuddet. Det gjøres fradrag for eventuelle emisjonsutgifter. 

 

Kapitalforhøyelsen vil således bestå av: 

- den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av datterforetakets netto 
regnskapsførte verdi i konsernregnskapet ved konsernkontinuitet (i 
selskapsregnskapet ved selskapskontinuitet), med fradrag for eventuelle 
emisjonsutgifter 

- den ikke-kontrollerende eierinteressens eventuelle andel av goodwill målt til 
virkelig verdi (ved konsernkontinuitet, dersom det foretas ny måling av 
goodwill). 

   Tilleggsvederlag går til fradrag ved måling av kapitalforhøyelsen. 
 
   Kapitalforhøyelsen føres mot selskapskapital og overkurs. 

Opplysninger 

100N.31  Et foretak skal gi følgende opplysninger om fusjoner regnskapsført etter 
kontinuitetsmetoden: 
(a) Navnet på og beskrivelse av de foretakene som er innfusjonert. 
(b) Opplysning om og begrunnelse for regnskapsføring etter kontinuitetsmetoden, jf. 

regnskapsloven § 7-2 og om det er brukt selskaps- eller konsernkontinuitet. 
(c) Beskrivelse av vederlaget. 

Sammenligningstall  

100N.32  Ved fusjoner regnskapsført etter kontinuitetsmetoden, er det adgang til å omarbeide 
sammenligningstallene dersom fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning 
fra den første dagen i regnskapsåret. For fusjon mellom foretak under samme kontroll 
er adgangen til å omarbeide sammenligningstallene begrenset til de tilfeller der de 
fusjonerende foretakene har vært under samme kontroll i perioden det avlegges 
sammenligningstall for. For vertikale fusjoner er adgangen til å omarbeide 
sammenligningstallene begrenset til de tilfeller der morforetaket hadde kontroll over 
datterforetaket i hele sammenligningsperioden. Dersom fusjonen medfører behov for 
prinsippharmonisering, må sammenligningstallene omarbeides tilsvarende. 

 

 

  

                                                           
4 Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller der foretaket allerede har innregnet goodwill for den ikke-kontrollerende eierinteresse 
for virksomhetssammenslutninger som skjedde før tidspunkt for overgang til denne standarden. 
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Nye begreper til ordlisten: 
 
Vertikal fusjon  En vertikal fusjon er en fusjon hvor et datterforetak og dets morforetak 

fusjonerer. Som vertikal fusjon regnes også omvendt vertikal fusjon. 

Horisontal fusjon   En horisontal fusjon er en fusjon som ikke er vertikal. 

Identisk eiersammensetning Med identisk eiersammensetning menes i denne standarden at de 
fusjonerende foretakene har tilnærmet samme eiersammensetning før 
og etter fusjonen 

Fusjons- og emisjonsutgifter En fusjon medfører ulike typer utgifter, som for eksempel honorar til 
rådgivere, verdsettelse og juridiske tjenester. Utgiftene deles inn i 
emisjonsutgifter og fusjonsutgifter. Emisjonsutgifter er de utgiftene 
som er nødvendige for å gjennomføre emisjonen, dvs. som er direkte 
henførbare til emisjonen og som ellers ikke ville ha påløpt. Disse 
utgiftene kan omfatte utgifter til registrering, juridiske rådgivere mv. 
Emisjonsutgiftene føres til fradrag i egenkapitalen. Det må vurderes 
konkret i hver enkelt fusjon hvilke utgifter som anses å være 
emisjonsutgifter. Vurderingen vil være skjønnsmessig. Andre utgifter 
enn emisjonsutgifter er fusjonsutgifter. 

Emisjonsutgifter  Se «Fusjons- og emisjonsutgifter»  

Fusjonsutgifter  Se «Fusjons- og emisjonsutgifter» 

Konsernfusjon Morforetak til overtakende foretak eller søsterforetak til overtakende 
foretak utsteder vederlagsaksjene. Slik fusjon har tre avtaleparter: 
morforetaket eller søsterforetaket som utsteder vederlagsaksjene, 
aksjonærene i det overdragende foretaket som mottar 
vederlagsaksjene, og det overtakende foretaket. Konsernfusjon kalles 
også trekantfusjon.  

Kontinuitetsdifferanse Balanseført verdi av overdratte eiendeler og forpliktelser og nominell 
kapitalforhøyelse i overtakende foretak er uavhengige størrelser. Det 
vil normalt være en differanse mellom disse to størrelsene. 
Differansen kalles kontinuitetsdifferanse. 

 
 


