Rettelser til 2. utgave (2015)
Dessverre har det sneket seg inn noen små feil i 2. utgave av boka.
Side 88:
«Full tilvirkningskost» i stedet for «Variabel tilvirkningskost» i oppstillingen litt over midten.
Side 207:
Øverst på siden: kr 12 500 000 (ikke 12 5000 000)
Side 318:
Oppgave 4.13: I spørsmål d) skal kr 95 200 erstattes med kr 91 800.
Side 413:
Løsning oppgave 4.7: Utsatt skatt / utsatt skattefordel rettes som vist nedenfor:

Side 427:
Løsningsforslag oppgave 5.3: Annen egenkapital i saldobalansen skal være 560 000 i stedet
for 360 000.
Side 428 og 429:
Deler av løsningsforslaget på oppgave 5.5 er feil. Korrigert løsningsforslag nedenfor.

Løsning oppgave 5.5
a)

Beregning av teknisk utbyttegrunnlag:
Sum eiendeler
– Sum gjeld
– Aksjekapital
– Lån til aksjonær (se forutsetning i læreboka)
= Maksimalt utbytte etter den tekniske beregningen

2 040 000
905 000
400 000
0
735 000

Ifølge asl. § 8-1 anddre ledd skal det også gjøres fradrag for lån til aksjonær.
Men ifølge andre ledd, tredje setning kommer ikke lånet til fradrag dersom
det
avvikles ved at utbytte benyttes til å nedbetale lånet. Vi forutsetter at en nødvendig
del av utbyttet går til å "fjerne" lånet på kr 120
000.
Selskapet har per 31.12.x1 et bankinnskudd på kr 245 000. Av dette er det vurdert
at kr 100 000 må benyees til daglig virksomhet. Det vil si at det på grunnlag av tallene
ved årsskiftet kan maksimal utbetaling av utbytte være kr 145 000. Saldoen i banken
vil naturlig nok endre seg etter nyttår. Derfor må styret ved generalforsamlingens
beslutning om utbytte passe på at det er tilstrekkelig med likviditet etter at utbyttet
er blitt utbetalt.

Nedbetaling av lånet vil ikke ha noen likviditetsmessig virkning fordi midlene blir
værende i selskapet. Maksimalt utbytte vil derfor være kr 265 000.

b)

Styrets forslag til disponering av årsoverskuddet:
Avsatt utbytte
Overført annen egenkapital

265 000
235 000

Sum

500 000

Balanse per 31.12.20x1
Eiendeler:
Forskning og utvikling
Utsatt skattefordel
Langsiktige aksjer
Lån til aksjonær
Biler og inventar
Sum anleggsmidler

300 000
50 000
250 000
120 000
350 000
1 070 000

Varebeholdning
Kundefordringer
Bankinnskudd

450 000
275 000
245 000

Sum omløpsmidler

970 000

Sum eiendeler

2 040 000

Egenkapital og gjeld:
Aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital

400 000
50 000
420 000

Sum egenkapital

870 000

Langsiktig gjeld

375 000

Avsatt utbytte
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og
gjeld

265 000
530 000
2 040 000

