
Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2019

Navn FødselsnummerOrganisasjonsnummer

Hvem skal levere skjemaet?

Dette skjemaet skal leveres av foretak som utarbeider årsregnskapet etter IFRS/forenklet IFRS. Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167)

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

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

Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1269B

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift.

Her skal andre resultatkomponenter føres. Sum post 8910 skal overføres til næringsoppgave 2 post 8910.

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. Er for eksempel verdireguleringsreserven redusert, skal endringen føres med negativt fortegn i post 8901. 

Skatt på andre resultatkomponenter i 8909 skal beregnes av sum post 8901 til 8908. Summen må korrigeres for andel av resultatkomponenter som er skattefri/ikke-
fradragsberettigede på grunn av fritaksmetoden eller andre omstendigheter. Er det korrigerte grunnlaget positivt oppstår en skattekostnad som skal føres med negativt
fortegn i post 8909. Dette beløpet skal overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0620 Skattekostnad. Er det korrigerte grunnlaget negativt oppstår en
negativ skattekostnad som skal føres uten fortegn. Dette beløpet overføres til RF-1167 Næringsoppgave 2 side 4 post 0820 Negativ skattekostnad.
For selskaper som leverer RF-1323 skal skattekostnad og negativ skattekostnad overføres til post 0600 Skattekostnad / negativ skattekostnad.    

Virkelig verdi Annen verdsettelse

Endringer i verdireguleringsreserve - eiendom, anlegg og utstyr

Endringer i verdireguleringsreserve - immaterielle eiendeler

Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet

Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg 

Effektiv andel av gevinster og tap på 
sikringsinstrumenter i kontantstrømssikring 

Andel av andre resultatkomponenter ved 
anvendelse av egenkapitalmetoden 

Inntekter/kostnader vedrørende anleggsmidler/avhendingsgrupper 
klassifisert som holdt for salg

Skatt på andre resultatkomponenter

Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte 
pensjonsordninger - ytelser til ansatte

Sum andre resultatkomponenter (Beløpet skal føres i 
næringsoppgaven  i post Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak) =

Investeringer i datter- og konsernselskap med deltakerfastsetting

Investeringer i andre datter- og konsernselskap

Lån til foretak i samme konsern

Investeringer i tilknyttede selskap med deltakerfastsetting 

Investeringer i andre tilknyttede selskap

Lån til tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet

Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler 

Obligasjoner

8901

8903

8904

8905

8907

8908

8909

8910

8906

8902

Verdien som er benyttet på disse anleggsmidlene i næringsoppgaven skal her fordeles på virkelig verdi og annen verdsettelse. 

Summen av de to kolonnene under for hver enkelt post skal være lik tilsvarende post i næringsoppgaven.

I Andre resultatkomponenter

II Anleggsmidler per 31.12 siste år

Dato Underskrift

Underskrift

1312

1313

1320

1331

1332

1340

1350

1360

RF-1269B


	Side 1

