Nr. 6/2008

kundebrev
Aktivering/oppføring av aksjer og andeler
- bidrar til forbedring

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner § 8 sier følgende om aksjer og andeler: "Anleggsmidler
skal vurderes til anskaffelseskost".
Aksjer og andeler som er klassifisert som
anleggsmidler i regnskapet skal altså bokføres til anskaffelseskost i henhold til forskrift
og Kommunal regnskapsstandard nr 2. Anskaffelseskostnad skal omfatte kjøpspris med
tillegg for alle utgifter som følger kjøpet/
ervervelsen.
Manglende kostpris
I de tilfellene det ikke skytes inn kapital eller
kostpris er like null, anbefaler vi at eierandelene i selskapene setter til kr 1 i balansen. På
denne måten kan brukerne av kommuneregnskapet få oversikt over hvilke selskaper
kommunen har eierandeler i.
Forslag til sjekk av balanseoppføring
På hjemmesiden til Revisjon Midt-Norge er
det en lenke til "Purehelp.no". Ved å søke her
(www.purehelp.no) på f.eks. "Revisjon" og
velge alternativet "Revisjon Midt-Norge IKS" vil
det nederst på siden være en oversikt over
eiere og eierandeler.

Ved å klikke på en av eierkommunene vil det
komme fram en oversikt som viser hvilke
eierposter kommunen har i ulike selskaper.
(PS! Små eierandeler vil i noen tilfeller ikke
være å finne i dette registeret).
Oversikten over eierandeler i andre selskaper
kan så avstemmes mot balanseoversikt og
mot noteopplysninger.
Ved å klikke seg inn på et enkelt selskap er
det også mulig å bruke menyvalget "nøkkeltall" for blant annet å få oversikt over innskutt egenkapital og bokført egenkapital ved
siste årsskifte.
Krav til noteopplysninger
I henhold til Kommunal regnskapsstandard
nr 6, punkt 3.2.1 Forskriftsbestemte noter
punkt 5. framkommer følgende krav: "Aksjer
og andeler i selskaper som er ført opp som
anleggsmidler skal spesifiseres etter selskap.
Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal ytterligere opplysninger ......gis dersom det er vesentlige endringer ......".

Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig revisor dersom noe er uklart på området.

Vi hjelper deg med veiledning innen regnskap
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