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FORSLAG OM SAMMENSLAING AV IHVA SA OG IHVR

til telefonsamtaler og mottatte dokumenter, herunder arbeidsgruppens forslag av 22.
september d.i. Som avtalt harjeg vurdert nrermere planen si langt den hittil er utarbeidet.

Jeg viser

Selskapsform
I2012 endret IHVA selskapsform fra begrenset ansvar (BA) til samvirkeforetak (SA). Dette
var en folge av at den nye samvirkeloven pila selskaper med begrenset ansvar og foreninger
som drives etter samvirkeprinsippene 6 endre organisasjonsform til samvirkeforetak (SA).
Selskapet har siledes en riktig selskapsform, og endring synes lite aktuelt.

Sammensliing
IHVR er en forening med 164 medlemmer (iht. budsjettforslag lor 2015), hvorav de fleste
ogsA er medlemmer/andelseiere i IHVA SA. En forening er en selveiende sammenslutning
uten eiere eller kapitalinnskudd fra medlemmene (utover irlig kontingentinnbetaling).
Foreninger kan pA slis sammen med andre foreninger, lremgangsmiten er ikke lovregulert i
detalj. IHVA SA er et samvirkeforetak med en innskutt egenkapital pi k 30.184.000, eiet av
154 medlemmer som hver har innbetalt k 196.000 i andels- og innskuddskapital.
Samvirkeloretak reguleres av samvirkeloven.
Planen viser forelopig ikke hvorledes sammenslAingen rent praktisk er tenkt giennomfort. Er
tanken at de medlemmer i IHVR som ikke er medlemmer i IHVA SA skal innbetale et
andelsinnskudd pn kr 1.000?
Skattemessige problemstillinger:
Sporsm&let om et samvirkeforetak kan fusjonere med en forening med skattemessig
kontinuitet (skattefrihet) har vert forelagt Skauedirektoratet (BFU 20109). Av uttalelsen
lremgAr at kriteriet for fr kunne gjennomfore fusjon med skattemessig kontinuitet etter
skatteloven kapittel 11, er at overtakende og overdragende selskap eller sammenslutning er
likeartet, dvs. har samme selskapsform. Konklusjonen var siledes at dette ikke kan
gjennomfores med skattemessig kontinuitet.

Dette umuliggjor ikke alene 6 gjennomfore en fusjon (dersom dette er mulig etler
selskapslovgivning o.l.), men en eventuell fusjon som ikke gjennomfores etter
kontinuitetsreglene bsr vurderes noye i forhold til mulige skattemessige konsekvenser.
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Selskapsreft slige problemstillinger:
Av samvirkeloven $ 102 fiemgar at sammenslaing av samvirkeforetak er omfattet av reglene

om fusjon i lovens kapittel 8. Utover fusjon med annet samvirkeforetak viser ikke loven til
andre fusjonsaltemativer enn fusjon med heleid aksjeselskap (datterselskap) i g 1 I 8. Jeg kan
siledes ikke se at samvirkeloven hjemler fusjon mellom et samvirkeforetak og en forening.
En sentral faktor ved en fusjon, som ogsi omhandles i samvirkeloven kapittel 8 og som det
ville mitte tas stilling til ved en fusjon mellom to samvirkeforetak, er bytteforhold,/vederlag.
Det er svert mye hoyere eiendeler og egenkapital pr. medlem i IHVA SA enn i IHVR.
Regnskaps- og merverdiavgiftsproblematikk
Forskrift til merverdiavgiftsloven $ 2-3-6 - Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for
utbyggere av vann- og avlopsanlegg - kever at vann- og avlopsanlegg som omfattes av
frivillig merverdiavgiftsregistrering skal holdes adskilt i regnskapet. For virksomheter som
driver annen virksomhet i tillegg til vann- og avlopsanlegg innebaerer dette at det ma fores
sepiuate regnskap, altematilt at det er separate konti regnskapet, eller avdelingskoder, for
vann/avlop og annen virksomhet, slik at det kan utarbeides separate regnskapsrapporter for
vann- og avlopsanlegget.
Den virksomhet som IHVR i dag driver, vedlikehold av vei m.m., er i utgangspunktet
merverdiavgiftspliktig. Ved slik omsetning fia ideelle organisasjoner og foreninger er
merverdiavgift unntatt fra loven dersom vederlaget mottas i form av medlemskontingent,
merverdiavgiftsloven $ 3- 13. Slik omsetning fra et samvirkeforetak vil vere
merverdiavgift spliktig.
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Utkast til vedtekter
Kommentarer til foreliggende utkast til vedtekter:
Det er ingen opplysninger om stsrrelsen pA andelsinnskudd, hverken for eller etter
planlagt sammensliing.
$4 og 5: Det synes 6legges opp til felles kontingent for vann- og avlopstjenester og
andre denester samt felles tilknytningsavgift for vann/avlopstjenester og annen
infrastruktur. Se avsnittet om regnskap og merverdiavgift.
$7: A gi stemmerett pa arsmotet til andrqenn medlemmer (moteleder), synes ikke A
vere i henhold til samvirkeloven $ 38. Jeg antar at loven gar foran en
vedtektsbestemmelse.
Folgende to punkter i gjeldende vedtekter vedrsrende irsmotets oppgaver er foreslttt
tatt ut: (Fastsettelse av hvilket kapitalinnskudd medlemmene skal yte. Det kan
fastsettes kapitalinnskudd utover andelsinnskuddeo> og <Vedta opptak av nye
medlemmer og de okonomiske og formelle vilkflr for dette>. oppgavene foreslas tillagt
styret.
Eventuelt kapitalinnskudd som inneberer endring av andelsinnskuddets storrelse (i dag
kr 1.000) vil keve vedtektsendring, og bor vel besluttes av iLrsmotet.

-

-

-

Forholdet til Frogn Kommune
Vedrsrende Frogn kommunes medvirkning synes, for en som ikke kjenner detaljene, forslaget
av 22. september noe uklart formulert. Det refereres at det er enstemmig vedtatt i knytte
anlegget opp mot deres nett. I neste avsnitt at anlegget ble overtatt 20.juni 2012 (men det er
kanskje fra entreprensr til IHVA?). Samme dag overtok Frogn Kommune pumpestasjonene.
I den grad eiendomsrett til eiendeler som er aktivert i regnskapet blir overfsrt
dette reflekteres i regnskapet.
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Oppsummering
Ovenst6ende viser flere forhold som ikke taler i favsr av en sammenslutning av IFWA SA og
IHVR. Etter min oppfatning bor andre altemativer lor 6 effektivisere samarbeidet mellom

IHVA SA og IHVR vurderes. IHVA SA kan i utgangspunktet overta enkelte oppgaver som i
dag utfores av IHVR, men jeg vil anbefale at IHVA SA fortsatt har drift av vann- og
avlopsanlegget som eneste oppgave.
God kommunikasjon og effektivisering kan oppniis ved helt / delvis samme styremedlemmer.
Likeledes er det fullt mulig for IHVA sA og IHVR i enkelte tilfelle i fordele kostnader
mellom seg etter en avtalt fordelingsnokkel.
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