
Ta Grep
Økonomi og regnskapsforståelse.

Forberedelser til årsmøter etc.

Styreverv
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Er du bekvem med å holde taler 
i styrende organer?

• På en skala fra 1 til 10:

– Hvor bekvem er du til å gå på talerstolen i et større møte for å stille 
spørsmål angående økonomi relatert til årsrapport / delårsrapporter?

Svært bekvem i den ene endre og svært lite bekvem i den andre enden

6



«Det er et lys i enden av tunnelen» 

sier optimisten.   

«Det er antagelig et tog som kommer rett mot 
oss» svarer pessimisten.



Bevissthet rundt dine oppgaver MÅ du ha.

• Her fremkommer:
• Selskapets interne kontroll sviktet

• Avstemmingsrutiner
• Reskontrogjennomgang
• Godkjennelsesrutiner
• Manglende policyer på forskudd/lån
• Fullmakter

• Administrerende tok ikke rollen sin
• Ansvar for etablering av god internkontroll og god 

forvaltning av formuen

• Styret tok ikke rollen sin
• Manglende sikring av at formuesforvaltningen var 

under god kontroll
• Manglende oppfølging av styreprotokoller

• Revisor hadde unnlatt å gjennomføre de 
kontrolltiltak som burde vært gjort

STRAFFEANSVAR?
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Formål med dagen idag

• Få bedre forståelse for økonomi / regnskap.

• Hva slags spørsmål bør
man stille?

• Trene på spørsmåls-
stillinger

• Gjennomføre etterpå
i deres faktiske fora

9
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Innhold

• Hva er et regnskap og bruken av dette?
• - Finansregnskap

• - Driftsregnskap

• - Internregnskap

Hvem er primærbruker av de ulike regnskapene?

• Hva er kontantstrømsanalyse og hva brukes det til?

• Hva skal vi med noter til regnskapet?
Andre offisielle krav til regnskap / årsoppgjør

• Revisor plikter     (Styrets plikter)

• Case-arbeid og trening

10



Harald Arnesen    +47 91545624

BOKFØRINGEN
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Resultatet

Balansen

Utgifter Inntekter

Verdier 
Gjeld

Innskudd eierne

Debet   / kredit

Venstre / høyre

Babord  / styrbord
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Et 
enkelt
regnskap

16

Inntekter

Utgifter

Verdier

Innskudd eiere

Gjeld
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For eksempel utgiftene og 
spesifiseringen av disse

17

Varekjøp

Personalkostnader

Frakter

Avskrivninger

Andre driftskostnader

Renter

Ordinær lønn

Overtid

Arbeidsgiveravgift

Pensjonskostnader

Andre personalkostn.

Ordinær lønn faste

Ordinær lønn vikarer

Innleide vikarer

Ferielønn
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Bokføringen på mange nivåer

18

KONTO

AVDELING

KOSTN. 

STED

PRODUKT

KUNDE

for eksempel 

LØNN

for eksempel 

TRANSPORT

for eksempel 
INNTRANSPORT

UTTRANSPORT



Sammenheng mellom 
resultat og balanse
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Bokføringen

• All bokføring skjer i hovedsak med basis i en føring 
både i resultatregnskapet og balansen.

• Regulert og kontrollert
– Lover og regler

– Internkontroll

– Ekstern revisjon

– Kontrollkomiteen

– Styret

– Årsmøtet

20



Refleksjon i mindre grupper der dere sitter

• Hvor bevisst er du på å tenke nøye gjennom hva du vil oppnå med ditt 
innlegg i møtet?

• Hvis du hadde vært ennå mer bevisst hva ville det gjort med ditt 
innlegg og svar?



Regnskapet brukes til ulike 
formål
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Ulike typer av regnskaper basert på delvis samme grunnlag

23

REGNSKAPET

Finansregnskapet

(Regler og lover)

InternregnskapDriftsregnskap

Samfunnsregnskap

Miljøregnskap



Finansregnskapet

Resultat og balanse

24
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Resultatregnskap

– Historisk presentasjon av det økonomiske 
hendelsesforløpet i en bedrift i løpet av en periode.   
Gir et riktig bilde av inntjeningen i selskapet dersom 
balansen er tilstrekkelig vurdert/gjennomgått.

25



Balanse-regnskapet

– Status av bokførte verdier i et selskap på et gitt tidspunkt ( 
Balanseregnskapet )

– Forteller lite om selskapets faktiske/reelle verdier

» Skjulte reserver i bygg / anlegg / maskiner / utstyr

» Verdivurdering av varelager / utestående fordringer

» Vurdering av valutakurser på fordringer / gjeld / kontanter

» Goodwill / varemerker etc.

Imidlertid er flere av disse forholdene omtalt/regulert i lovkrav.

26



27
Oppgave 1:     Hva legger dere merke til i dette regnskapet?

Formulér ett spørsmål som årsmøteutsending?





Sammenheng 
Mor / datter / konsern

29

Mor

Datter eid 60% 

<50 % Konsern

Salg 100 30 130

Vareforbruk 60 10 70

Person 10 2 12

Andre driftsk. 11 3 14

Finans -5 1 -4

Resultat 14 16 30

Minoriteter 6,4 6,4

Etter minoriteter 14 9,6 23,6

Datter eid mellom 20 og 50 % - Kun endring i finansinntektene    

- tilknyttet selskap

Datter eid under 20 %            - Balanseendring   -

aksjeinvestering
«Konsern» er ingen juridisk enhet
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Lille speil på veggen der……..

• Balansevurderinger:
–Lager / ukurans
–Fordringer
–Immaterielle eiendeler
–Aksjer
–Avskrivninger
–etc

31
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Faretegn i regnskapet
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Finansielle faretegn

• Dårligere lønnsomhet /økende underskudd
• Omsetningssvikt / tapte markedsandeler
• Marginsvikt / rabattkrig
• Økende finanskostnader
• Likviditet / kontantstrøm
• Lageroppbygging og økende ukurans
• Manglende evne til å redusere kostnader i samme takt som 

margin- / produksjonsbortfall
• Gjenværende lånereserve
• Kortsiktig finansiering av investeringer
• Manglende evne til å betale avdrag
• Covenants-brudd
• Oppsvulming av fordringer
• Eiendelene er vanskelig å belåne
• Negativ kontantstrøm og likviditetsreserve
• Etc.
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Ikke finansielle faretegn

• Markedsutvikling

• Kunde og leverandør-relasjoner

• Nøkkelpersonell slutter

• Manglende teknisk standard og vedlikehold

• Organisasjonskompetanse som blir borte

• Leverandørene krever kortere kredittid

• Kutt i forskning og produktutvikling

34



Harald Arnesen    +47 91545624 352/22/13 Harald Arnesen    +47 91545624 34

Kontantstrømsanalyse
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Kontant
strøms-
analyse

36
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Permanente 

forskjeller

37
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Kontantstrømsanalysen forklart 
enklere

• Cash 1.1-2011 383 mill

• + Fra driften 1.202 mill
• - Brukt til investeringer 1.638 mill
• + Nye lån 784 mill
• - Etterbetaling 605 mill
• Cash 31.12-2012 126 mill



Gruppearbeid

• Gruppe 1 
• May Britt

• Trude

• Bjarte

• Lars

• Gruppe 2
• Einar

• Petter Harald

• Kirsten

• Tor Arne

• Gruppe 3
• Bjørn Ståle

• Vegard

• Gunn

• Ellinor

• Gruppe 4
• Thor Johannes

• Trond Petter

• Annette

• Agnete 
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Oppgave 2

• Dere skal gå på talerstolen i årsmøtet for deres 
selskap og presentere 2 gode spørsmål 
vedrørende regnskapet i den årsmeldingen dere 
har gjennomgått.

• Ta kun utgangspunkt i kontantstrømsanalysen

– Tillegg:
• Hvorfor mener dere dette spørsmålet er godt?

• Hvordan leser du ditt spørsmål ut av kontantstrømsanalysen?



TINE



Nortura



Felleskjøpet



Gartnerhallen
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Noter til regnskapet
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Noter til regnskapet

• Mange noter er obligatoriske / 
lovpålagt

• Opplysninger må fremkomme når de er av betydning for å bedømme selskapets 
stilling.

• Notekrav:

– Regnskapsprinsipper

– Regnskapsvaluta

– Endringer av regnskapsprinsipper

– Virkningen av endringer i konsernet

– Risikoer

– Store enkelttransaksjoner

– Salgsinntekter

– Driftskostnadene

– Varer

– Lønnskostnader

– Anleggsmidler

– Aksjer

– Immaterielle eiendeler

– Datterselskaper

47

- Fordringer
- Obligasjoner
- Gjeld
- Interne mellomværende i et konsern
- skattekostnad
- Ekstraordinære poster
- Eiere 
- Egenkapitalen
- Garantier 
- Lån til ledelse
- Antall ansatte
- Pensjoner
- Ytelser til ledende personer
- Godtgjørelse revisor

-



Oppgave 

Hvorfor bør vi gjennomgå spesielt Note 
0 i regnskapene?

Hvilke erfaringer trekker du som du kan 
dra nytte av når du ser på Note 0 / 1 som 
er levert ut?
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Kontroll fra skattevesenet

–Normalt sett
• Moms

– Har myndighetene fått riktig moms?
» Mellom næringsdrivende
» Armlengdes avstand ( særlig utlandet )
» Riktig momsbehandling
» etc

• Lønn
– Er korrekt arbeidsgiveravgift innbetalt?

» Ytelser til ansatte  ( firmabil, lån, aviser, telefon etc.)
» Reiseregninger inkl. hustruens deltagelse
» Bespisning / restaurantbesøk
» etc

• Ligningspapirene
– Fradragsberettigede kostnader eller ikke

» Kontingenter
» Bespisning / restaurantbesøk
» Møtekostnader / møtearrangementer
» etc

50
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Plikter:

- Revisjon

51
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Revisors plikter

• Regulert i form av lover / regler / anbefalinger
• Formålet med revisjon

–Lovbefalt informasjon er presentert på tilfredsstillende måte
–Det ikke eksisterer feilinformasjon
–Det ikke eksisterer informasjon som motsier eller reiser tvil om 

riktigheten av årsoppgjøret
–Kontroll av eiendeler og gjeld, og at vurderingen av disse er i.h.t. 

reglene for god regnskapsskikk
–Vurdering av selskapets interne kontroll og ”godheten” av disse

• ----------------------------------------------------------------

• Rapporter til støtte for styret:
– Revisjonen bør utarbeide ca. 2 hovednotater i løpet av året rapport som 

fremlegges styret. 
–Omhandler styrker, svakheter, forberedningspotensiale etc. i 

selskapets rutiner.
– Rapporter fra sertifiseringsorganer iht ISO-standarden
– Rapporter fra eventuell internrevisjon
– Styret bør få en rapport vedrørende selskapets internkontroll årlig
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Bobla som sprakk

55
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Intern-
regnskapet
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ABC – Activity Based Costing

58
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Hva brukes ABC til?

59

•Riktigere 
produktkostnader

•Riktigere 
kostnadsvurderinger

• Effektivitet

• Produktivitet

• Utnyttelse

• Forbedringsmuligheter

• Kundelønnsomhet
• Lønnsomhet pr.

markedssegment
• Produktlønnsomhet
• Prissetting

• Trimme prosesser
• Kvalitetsstyring
• Redusere 

gjennomløpstider
• Minske sløsing og 

kostnader

ACTIVITY

BASED 

COSTING

Produktkalkyler

Aktivitetsstyring

Prestasjonsmåling

Lønnsomhetsstyring



Hvis vi ikke tar ordet i møter;
Hva skyldes dette?

Redd for å «tabbe» seg ut?

Eller

Manglende kunnskap



Spørsmål

Hva er målet med spørsmålet?

- Fremtidig forpliktelse

- Innrømmelser 

- Unnskyldninger

- Gi honnør

- Rett og slett en forklaring

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=stille+spørsmål&source=images&cd=&cad=rja&docid=W0L89wCIFX2zQM&tbnid=y_ixzXcEp16rbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dataforeningen.no/ofte-stilte-spoersmaal.234541.no.html&ei=EoWtUYqCHMO74ATg1YHYCA&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNFT8kK_hBvBCpI78G-RNSyBwDZw6g&ust=1370412069085813


Åpne eller lukkede spørsmål

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=åpne+spørsmål&source=images&cd=&docid=vtpdD7l-03KI2M&tbnid=Cfhvja_tIWTp_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.intelytics.no/sttextanalysis.html&ei=b4itUe-7ELDa4QTN4oGQDA&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNFCEAwuiko8bgKa3s7NbSo4TRUdUw&ust=1370413520098174


Oppgaver
Gå sammen i mindre grupper pr. selskap

- Lag 2 spørsmål hver basert på regnskap og balanse, som dere mener 
er gode

- Hvorfor er nettopp disse spørsmålene prioritert høyest?
- Hva er godt med dem?
- Er det noe dere spesielt legger merke til i regnskapet?



TINE



TINE



TINE



Nortura



Nortura



Nortura



Felleskjøpet



Felleskjøpet



Felleskjøpet



Gartnerhallen



Gartnerhallen



Gartnerhallen



Trender

• Hva betyr det hvis det finnes flere år å kunne sammenligne?

• Se på regnskapene og diskutèr i gruppene



Hvis spørsmål senere

Harald Arnesen

Tlf 915 45 624

Mail:
harald.arnesen.norway@gmail.no



Styreverv
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Plikter:

- Styret
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Styret / ledelsens plikter

• Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret og 
administrerende direktør, som skal sørge for en tilfredsstillende 
organisasjon av selskapets virksomhet

• Styret / adm. dir har plikt til å påse at bokføringen og 
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  Adm. dir 
skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og 
forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende 
måte.

• Straffeansvar    /  
styreansvarsforsikring

81
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Styrets beretning
•Omtalt i regnskapslov §3-3

– Skal opplyses om arten av virksomheten, hvor og hvilke 
filialer som finnes.

– Utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens 
stilling

• Beskrivelser av risikoer og usikkerhetsfaktorer

– Skal fortelle om finansielle og ikke-finansielle 
resultatfaktorer inkl. miljø og personalsaker.

– Skal gi grunnlag for å fortelle om fremtidig utvikling
• Skal ta opp mål som er satt i tidligere beretninger og svare på 

disse.

– Forutsetninger for fortsatt drift
– Anvendelse av overskuddet / dekning av tap.
– Arbeidsmiljøet
– Likestilling
– Ytre påvirkning av miljø
– Etc.
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Regnskapsloven §3-3
• I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor 

virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.

• Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og 
resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, sammen med en 
beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står 
overfor. Oversikten skal være en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den 
regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling, hensyntatt virksomhetens størrelse og kompleksitet. Det 
skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter.

• I den grad det er nødvendig for å forstå den regnskapspliktiges utvikling, resultat eller stilling, skal analysen 
nevnt i annet ledd inneholde både finansielle og, der det passer, ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer 
relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker.

• I sin analyse skal årsberetningen, der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp 
oppført i årsregnskapet.

• Det skal gis en redegjørelse i årsberetningen som gir grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges framtidige 
utvikling. Regnskapspliktig som i foregående årsberetning eller årsregnskap har angitt resultatmål eller gitt 
andre opplysninger om forventet utvikling, skal opplyse om forventningene er i samsvar med årets resultat og 
begrunne eventuelle avvik.

• Det skal gis opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, 
finansiell stilling og resultat. Opplysningene skal omfatte mål og strategier som er fastsatt for styring av 
finansiell risiko, herunder strategien for sikring av hver hovedtype av planlagte transaksjoner der 
sikringsvurdering er benyttet. Det skal gjøres rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko 
og likviditetsrisiko.



• I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om 
forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-5:

• Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet.

• Det skal gis opplysninger om arbeidsmiljøet og en oversikt over iverksatte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det skal opplyses 
særskilt om skader og ulykker. Regnskapspliktig som i regnskapsåret har sysselsatt minst 5 årsverk, skal i tillegg opplyse særskilt om 
sykefravær.

• Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom 
kjønnene. 1

• Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 
fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

• Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig 
påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak 
som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

• For regnskapspliktig som utarbeider konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

• Regnskapspliktige som er utstedere med verdipapirer notert på regulert marked skal gi opplysninger som nevnt i verdipapirhandelloven §
5-8 a.
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Styrets oppgaver

• Styrets mandat, rolle og oppgaver: 

– Ivareta selskapsinteressen og eiernes kapital

– Forvaltningsplikt 

– Tilsynsplikt

– Beslutninger av langsiktig og strategisk art, herunder strategi; 
Veivalg og prioriteringer

– Beslutninger ellers av stor viktighet for virksomheten.

– Takle akutte hendelser av betydelig karakter og stor viktighet for 
virksomheten, og må derfor være kontinuerlig oppdatert og 
beredt.

– Være gode representanter for virksomheten.
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• Forvaltningsplikt
– I selskapsinteressen er aksjeeiernes 

interesse i å få avkastning for sin investering, 
det sentrale elementet.

• Tilsynsplikt
– Styret skal føre tilsyn med den daglige 

ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig

– Styret kan fastsette instruks for den daglige 
ledelse

• Handlingsplikt
– Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere 

enn forsvarlig, må styret straks behandle 
saken
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• Informasjonsplikt
– Daglig leder må gi styret underretning om selskapets 

virksomhet, stilling og resultat-utvikling i møte eller skriftlig.

• Plikter for det enkelte styremedlem
– Plikt til å delta i saksbehandlingen

– Plikt til å foreta selvstendig vurdering og markere uenighet

– Plikt til å opptre lojalt og forsvarlig

– Taushetsplikt er ikke regulert i loven

• Rettigheter for styremedlemmene
– Kan kreve at daglig leder gir nærmere redegjørelse om en sak

– Kan kreve at revisor gir opplysninger 

– Kan kreve at styret iverksetter undersøkelser
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Styret bør drøfte hva 
de trenger:

• Hva trenger vi for å utøve vår rolle?
• Hvilke hovedtall er spesielt viktig å følge med på? 
• Hvilke hovedtall vil vi ha presentert?
• Hvordan vil vi som styret ha hovedtall presentert?
• Hvordan skal årsplanen se ut? 
• Samspill
• Roller og myndighet

• Styret bør påse effektiv behandling av økonomiske data, der 
spesielt de langsiktige planer og linjer som legges til grunn, 
kontinuerlig ”overvåkes” 
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Prinsipper for godt styrearbeid

•Ethvert selskap skal ledes av et effektivt styre som er 
kollektivt ansvarlig for selskapets suksess

• Styrets oppgaver er å bidra til et entreprenørielt lederskap i selskapet innen 
rammene av forsvarlig og effektiv kontroll som gjør det mulig å forstå og styre 
risiko

• Styret skal sette selskapets strategiske mål
• Styret skal sørge for at nødvendige finansielle og menneskelige ressurser er på 

plass slik at selskapet skal kunne nå sine mål
• Styret skal vurdere ledelsens virke
• Styret skal sette selskapets verdier og standarder og sørge for at dets forpliktelser 

til aksjonærer og andre er forstått og møtt
• Alle styremedlemmer tar beslutninger objektivt til beste for selskapet
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Takk for meG

Lykke til




