
Avstemming av egenkapital 2017

Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2016 og utdelt utbytte i 2017

Navn Organisasjonsnr.

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat

Avsatt utbytte for 2017 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte
oppgitt i noter i årsregnskapet for 2016 som ble utdelt i 2017 for IFRS-foretak -

Mottatt konsernbidrag +

Avgitt konsernbidrag -

Kontantinnskudd +

Tingsinnskudd +

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - kontanter -

Gjeldsettergivelse +

Kjøp av egne aksjer -

Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side 2

Andre endringer

Egenkapital 31.12

Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs - andre eiendeler -

Salg av egne aksjer +

Fødselsnr.

Hvem skal levere skjemaet?

Gjeld konvertert til aksjekapital +

100A

101

102A

103

104

105

106

107

108

110

111

112

100B

114

115

116

150

Egenkapital 01.01 =100C

Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 3 (RF-1170) og næringsoppgave 4 (RF-1173)

og Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323).

Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3, 4 eller RF-1323, eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. 

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital

RF-1052B

Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap -102B

Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap -102C



Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B

2017

Kontantuttak

Uttak av driftsmidler

Uttak av varer og tjenester

Bolig i næringsbygg

Lys og varme privat

Kostnader til elektronisk kommunikasjon

Diverse andre private kostnader

Skatter

Privat bruk av næringsbil

Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

Premie til tilleggstrygd for sykepenger

Sum privatkonto (overføres til post 302)

Egenkapital 31.12 forrige år

Årsresultat  (post 9200 i RF 1167)

Privatkonto, (post 450 nedenfor)

Kontantinnskudd

Tingsinnskudd

Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring

Prinsippendringer

Andre egenkapitalkorreksjoner

Egenkapital 31.12

Dato Underskrift

Underskrift

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B

For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema,

RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de

samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan

fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.

-

+

+

+

300

301

302

303

304

305

306

307

350

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

450

Post nr i næringsoppgaven Beløp per 31.12 forrige år Endring Ny verdi per 01.01

Sum

Herav utsatt skatt

Netto endring til post 100B =

Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting,
avstemming av egenkapital

Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og
selskap med deltakerfastsetting

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven

§ 8-2 og § 8-14 med forskrift.



Rettledning

Alle tall føres uten fortegn når det fremgår av 

ledeteksten eller er forhåndstrykt. Fortegn skal 

bare brukes hvis tallet skal ha motsatt virkning 

av det som fremgår av ledeteksten eller er 

forhåndstrykt.

Generelt

Dette skjemaet skal fylles ut av foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3, 4 eller Skattemelding for
selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323), eller frivillig bruker næringsoppgave 2. Disse
foretakene skal fylle ut side 1 og 2. 
Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2. 

Særlig om bruken av fortegn i skjema

Avstemming av egenkapital for 

aksjeselskap, allmennaksjeselskap 

mv.

Post 102A  Avsatt utbytte/forventet utbytte 
oppgitt i årsregnskapet for 2016 som ble 
utdelt i 2017

Foretak som bruker norsk 

regnskapslovgivning ved utarbeidelse av 

årsregnskapet finner avsatt utbytte i RF-1167 

post 2800 venstre kolonne. IFRS-foretak 

finner forventet utbytte i RF-1167 post 2055 

høyre kolonne. For samvirkeforetak skal 

renter på egenkapitalbevis og kjøpsutbytte 

føres her.

Post 103 Mottatt konsernbidrag

Her føres mottatt konsernbidrag som er ført 

mot egenkapitalen.

Post 104 Avgitt konsernbidrag

Her føres avgitt konsernbidrag som er 

ført mot egenkapitalen.

Post 106 Tingsinnskudd

Her føres verdi på tingsinnskudd. Ved stiftelse av 

selskap eller forhøyelse av aksjekapital i selskap,

er det gjenstandens verdi som skal føres her.

Ved omdannelse fra enkeltpersonforetak/

selskap med deltakerfastsetting føres den 

samlede verdi på innskuddet her. Ved 

innfusjonering av selskap er det den samlede 

regnskapsmessige endring av selskapets 

egenkapital som følge av fusjonen som skal 

føres her.

Her føres det beløp som utbetales aksjonærene ved 

nedsettelse av aksjekapitalen og utdeling av overkurs.

Er nedsettelsesbeløpet brukt til dekning av tap skal

det føres 0 i beløpsfeltet.

Ved utfisjonering av selskap, er det den samlede

regnskapsmessig endring av selskapets egenkapital 

som følge av utfisjoneringen som skal føres opp 

som beløp i posten for nedsetting.

Hvis selskapet eier egne aksjer og de slettes, skal 

det ikke føres opp noe beløp her.

Post 107 Nedsettelse av aksjekapital og
utdeling av overkurs - kontanter / post 108 
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling 
av overkurs - andre eiendeler

Post 110 Gjeldsettergivelse

Hvis selskapet har fått ettergitt gjeld, skal det beløp 

som endres fra gjeld til egenkapital føres opp her når 

gjeldsettergivelsen ikke er ført over resultatet.

Post 111 Kjøp av egne aksjer

Her føres det beløp som selskapet har betalt 

ved kjøp av egne aksjer i inntektsåret.

Ved salg av egne aksjer i inntektsåret, skal 

salgssummen føres opp her under forutsetning 

av at salget er gjennomført som en 

egenkapitaltransaksjon. Hvis egne aksjer 

slettes (amortiseres), skal det ikke føres opp 

noe beløp her.

Post 112 Salg av egne aksjer

Post 100B Prinsippendringer og korreksjoner,
herunder overgang til IFRS eller forenklet IFRS 

Dersom selskapet har endret regnskapsprinsipp, 

skal sum prinsippendringer som er ført direkte mot 

egenkapitalen føres her. Her skal føres netto 

prinsippendringer etter fradrag for utsatt skatt/utsatt 

skattefordel. Selskaper som følger regnskapsloven

skal spesifisere beløpet i tabellen for

"Prinsippendringer og korreksjoner" på side 2. 

Post 114 Gjeld konvertert til aksjekapital

Her føres økningen i aksjekapitalen som skyldes 

konvertering av gjeld.

Post 115 Differansen mellom avsatt/forventet 
utbytte ved årsoppgjøret i 2016 og utdelt 
utbytte i 2017.

For de foretak som benytter IFRS er dette forskjellen 

mellom utbytte oppgitt i notene i årsregnskapet 

for 2016 (RF-1167 post 2055 høyre kolonne), og 

utdelt utbytte i 2017.

Ved vurderingen av hva som er besluttet utdelt 

utbytte, skal skattelovens utbyttebegrep legges 

til grunn. Som utbytte regnes også utbetaling av 

tidligere fondsemitert aksjekapital.

Post 116 Andre endringer

Eventuelle andre endringer i egenkapitalen som 

ikke kan føres i noen av de ovennevnte postene, 

skal føres her, for eksempel ikke kostnadsførte

gaver.

Stiftelsesutgifter som dekkes av selskapet, føres 

med negativt fortegn.

Her føres også omregningsdifferanser som oppstår

ved omregning fra funksjonell valuta til NOK når

slike differanser er ført direkte mot egenkapitalen.

Avstemming av egenkapitalen for 

enkeltpersonforetak og selskap

med deltakerfastsetting

Ved overgang fra næringsoppgave 1 til 

næringsoppgave 2 skal ikke post 300 benyttes. 

Den regnskapsmessige egenkapitalen ved 

omgjøring av balansen skal gis opp i post 303 

og/eller post 304.

Post 300 Egenkapital 31.12 forrige år

Post 302 Privatkonto

Se forklaring under "Spesifikasjon av privatkonto 

for enkeltpersonforetak og selskap med

deltakerfastsetting".

Post 303 Kontantinnskudd /
post 304 Tingsinnskudd

Her føres innskudd kontanter (post 303) og

verdi på tingsinnskudd (post 304) fra eieren/

deltakerne som er ført direkte mot egenkapitalen.

Spesielt for selskap med deltakerfastsetting: Ved 

omdannelse fra enkeltpersonforetak til

selskap med deltakerfastsetting føres den samlede 

verdi på innskuddet opp i post for tingsinnskudd. 

Post 305 Fradragsførte kostnader etter sats
ved bruk av privatbil i næring

Dersom det er kostnadsført yrkesbruk av privat 

bil etter sats i næringsoppgaven post 7080, skal

beløpet føres her.

Post 306 Prinsippendringer

Dersom foretaket har endret regnskapsprinsipp, 

skal sum prinsippendringer som er ført direkte mot 

egenkapitalen føres her.

Post 307 Andre egenkapitalkorreksjoner

Her føres andre egenkapitalkorreksjoner som ikke 

kan føres ovenfor. Som eksempel på andre 

egenkapitalkorreksjoner kan nevnes; Hvis det er 

kostnadsført fradrag for hjemmekontor etter 

standardbeløp i resultatregnskapet, skal samme 

beløpet føres her.

Spesifikasjon av privatkonto for 

enkeltpersonforetak og 

selskap med deltakerfastsetting

Her skal det settes opp en nærmere spesifikasjon 

av privatkonto. Her føres eierens uttak og private 

kostnader ført i virksomhetens regnskap.

For selskap med deltakerfastsetting er det summen

av alle deltakernes privatkontoer som skal føres her.

Foretak som har gått over til å bli

årsregnskapspliktig i inntektsåret

Disse foretakene vil ikke ha noen inngående 

regnskapsmessig egenkapital. Egenkapital 

per 31.12. forrige år settes til 0.

Ved omarbeidelse av balanse fra skattemessige 

verdier til regnskapsmessige verdier, skal hele den 

regnskapsmessige egenkapital som fremkommer, 

føres i post 304 Tingsinnskudd.
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