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ARBEID MED FUSJON MELLOM KLEPP 
REKNESKAPSLAG OG TIME REKNESKAPS-
LAG 
 
Styra i Klepp og Time Rekneskapslag har som det er 
orientert om tidligere satt ned ei arbeidsgruppe som 
ser på muligheter for og konsekvenser av en fusjon 
mellom de to regnskapslaga. Gruppa er satt sammen 
av 2 styremedlemmer samt daglige ledere i de to laga. 
 
Begge laga ser stor verdi knytta til et større faglig miljø. 
Dette gjelder ikke minst i forhold til de endringer som 
digitalisering vil bidra til når det gjelder effektivisering 
og kostnadssparing for alle våre medlemmer. Selv om 
vi i Klepp i dag har god konkurransekraft og er rimelig 
godt rusta for framtida, vil et større lag uten tvil bidra 
til et mer robust og framtidsretta fagmiljø. 
 
En fusjon vil også bidra til et større og bedre fagmiljø 
innen de ulike rådgivingsområdene som vi antar vil bli 
enda mer etterspurt av medlemmene framover. Flere 
medlemmer vil bidra til lågere kostnader utmålt pr 
medlem når det gjelder kompetanseheving og 
videreutvikling av rådgivingstilbudet., Flere kunder 
bidrar også til flere rådgivingsoppdrag, noe som gjør at 
vi kan ha flere rådgivere på de samme felta, rådgiverne 
blir dyktigere, og vi blir mindre sårbare ved 
generasjonsskifte, når noen slutter osv. Våre viktigste 
rådgivingsoppdrag i dag er eierskifte, veivalg, 
driftsplanlegging og gårdsråd. I tillegg bidrar vi med 
god hjelp i forbindelse med søknader om sjukepenger, 
fødselspenger osv. Rådgivingsmiljøet må utvikles 
videre for å være attraktivt på sikt. Vi ser bl.a. for oss 
videreutvikling innen pensjonsrådgiving som et område 
der vi bør utvikle oss videre. Bedre samhandling med 
de andre fagmiljøa på Særheim har vært etterlyst av 
medlemmer. Et større regnskapslag vil kunne bidra til å 
styrke denne samhandlingen da de andre aktørene 
jamntover har et betydelig større geografisk 
kjerneområde enn det vi har hatt. 
 
Kort oppsummert er arbeidsgruppa av den oppfatning 
at et fusjonert lag gir muligheter for et bedre og mer 
framtidsretta tjenestetilbud samtidig som vi klarer å 
holde prisene ut til medlemmer og kunder på et 
fortsatt rimelig nivå. 

 
 
 
 
 
 
Både Klepp og Time er samvirkeorganiserte 
regnskapslag. Timepriser m.m. er noenlunde like, og vi 
ser derfor at forutsetningene for å få til et sterkt, godt 
og framtidsretta regnskapslag klart er tilstede. Time er 
en god del mindre enn oss både i antall medlemmer og 
antall ansatte, og det er i dag kun 6 ansatte I Time.  
Arbeidsgruppa arbeider intensivt med fusjonsplanene 
og vi er inne i en svært god prosess. 
 
Arbeidsgruppa har så langt konkludert med følgende 
 

 En ønsker å gjennomføre fusjonen fra 
01.01.2020. Dette medfører at det må holdes 
ekstraordinære årsmøter i begge laga tidlig på 
høsten i år 

 Det vil bli en rask samlokalisering av alle 
ansatte på Særheim. Målet er å få til dette 
uten å bygge på eller etablere en 
brakkeløsning. Kontorbygget som Time Rekne-
skapslag eier på Håland vil bli solgt og verdien 
av dette tilfalle det fusjonerte laget som 
egenkapital. 

 Vårt regnskapsverktøy og vår ledelse vil danne 
grunnlag også for det fusjonerte laget. 

 
 

FORSLAG TIL ERSTATNINGSORDNINGER 
FOR PELSDYROPPDRETTERE 
 
Vi har de siste månedene arbeidet med å klargjøre 
konsekvensene av den foreslåtte erstatningsordningen  
for pelsdyroppdrettere. Det er nå kommet et nytt 
revidert forslag, men fortsatt er forslaget slik at mange 
pelsdyroppdrettere vil få store tap som følge av 
avviklingen. 
 
Vi samarbeider nå med Pelsdyralslaget om en kart-
legging der vi på utvalgte pelsdyrfarmer ser på 
forskjeller mellom takstverdier og bokførte verdier.  
Hvis det er betydelige forskjeller vil dette bli brukt for å 
dokumentere det urimelige i å bruke bokførte verdier 
som grunnlag for beregning av erstatning. 
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FEIL I FORHÅNDSUTFYLTE FORMUES-
VERDIER FOR GÅRDSBRUK  
 
Ved formuesfastsettelsen for 2018 skal gårdsbruk, skog 
og annen fast eiendom med skattepliktig avkastning 
settes til 80 % av ligningsverdien for 2016. For 2017 ble 
formuesverdien satt til 90% av ligningsverdien for 
2016. 
 
Ved en feil har de forhåndsutfylte formuesverdiene på 
skattemeldingene for 2018 blitt satt til 90 % av 2017-
verdiene, i stedet for 80 % av 2016-verdiene (skog har 
blitt satt til 80 % av 2017-verdiene). 
For gårdsbruk og annen fast eiendom med avkastning 
har dette medført at formuesverdiene er satt for høyt, 
og dette utgjør kr 10.000 pr. million. 
 
For våre kunder vil vi naturligvis korrigere denne feilen 
ved utfylling av skattemeldingene, og fra vår 
programleverandør har vi også fått beskjed om at 
feilen vil bli rettet av dem med det aller første. 
 
 

REVISJONSPLIKT FOR ANS OG DA 
 
Det er revisjonsplikt for ansvarlige selskaper (ANS, DA), 
herunder samdrifter i melkeproduksjon, i følgende 
tilfeller: 
 

 Flere enn 5 deltakere og/eller 

 Mer enn 5,00 mill.kr. i driftsinntekter 
 
Revisjonsplikten for selskaper med flere enn 5 
deltakere har blitt fanget opp av Foretaksregisteret ved 
registrering av selskapene. Slike selskaper har dermed 
fått revisjonsplikt fra oppstart. Andre selskaper må 
selvsagt først nå en omsetning på 5,00 mill.kr. før 
revisjonsplikten inntrer (fra påfølgende år), og vi må 
innrømme at vi ikke har hatt fokus på dette. 
 
For 2018 er det kommet en ny næringsoppgave, 
næringsoppgave 5, som skal benyttes av alle ANS og 
DA. Der blir det stilt et konkret spørsmål om selskapet 
har revisjonsplikt, og da er det selvsagt ingen vei 
utenom.  
 
Vi har mange selskaper som nå får revisjon, og vi vil 
bestrebe oss på å legge forholdene til rette slik at 
revisjonskostnadene blir så lave som mulig. 
 

 
Vi har ellers bedt Norges Bondelag om å arbeide for at 
revisjonsplikten for ansvarlige selskaper blir på linje 
med aksjeselskaper der omsetningsgrensen nå er  
6,00 mill.kr.    
 
 

SYKEMELDING FOR NÆRINGSDRIVENDE 
 
Bønder som er sykemeldt og kommer inn under 
refusjonsordningen (de 16 arbeidsgiverdagene mm, 
forhandla frem over Landbruksavtalen), må sørge for å 
få sykemeldingen i papir i tillegg til elektronisk versjon. 
 
 

VIKTIGE TIDSFRISTER 
 

 31. mai: Skattemelding for næringsdrivende og 
for personer med næringsdrivende ektefelle. 

 

 31. mai: Frist for innbetaling av tilleggsfor-
skudd (restskatt eller deler av denne). 

 
 
Det er viktig å merke seg at skattemeldinger må sendes 
inn (godkjennes) i følgende tilfeller: 
 

 Lønnsmottakere med utleieforhold (utleie av 
jord, bolig mm). 

 Dersom man har fått tilsendt skattemelding for 
næringsdrivende. 

 
Sistnevnte tilfelle kan oppstå i overgangen fra å være 
næringsdrivende til å bli pensjonist eller «vanlig» 
lønnsmottaker. 
 
 

FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

2 15. mai 

3 5. august 
 
 

 

https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

