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Christine har ordet

Regnskapsbransjen er godt i gang med 
digitalisering av sine tjenester. Å jobbe  
digitalt har blitt en naturlig del av arbeids- 
hverdagen, og stadig flere opplever at 
automatisering av rutineoppgavene gir 
rom for å bruke kompetansen til andre 
verdiøkende oppgaver for kundene. 

Kundene forventer høy faglig kvalitet, 
et kontinuerlig oppdatert regnskap og 
proaktiv oppfølging. Profesjonelle regn-
skapsførere forventes å ha kompetanse 
til å se utover tallene, å forstå virksom-
hetens situasjon og forventet utvikling. 
Økonomi og økonomistyring handler om 
kommunikasjon; å formidle innsikt fra 
regnskapet og gi anbefalinger. Regnskaps-
førerens forvaltnings- og rådgivningsrolle 
er i utvikling, og vil i større grad bidra til 
virksomheters strategiutforming, beslut-
ningstaking og forvaltning av ressurser.

Medlemmenes forventninger til  
Regnskap Norge er også i utvikling. 
Foreningen forventes å ta en tydeligere 
næringspolitisk stemme, være proaktiv 
og virkelig forstå medlemmenes hverdag. 
Som følge av dette har vi laget et målbilde 

for 2020, hvor vi jobber strukturert for  
å bli Norges mest medlemsorienterte  
bransjeorganisasjon innen 2020. Målet  
er at vi evner å hjelpe medlemmene til  
å gå fra å være operative spesialister,  
til å være rådgivere og partnere for sine 
egne kunder. Ekstremt medlemsfokus 
gjennomsyrer kulturen i hele  
organisasjonen.

Gjennom 2018 har vi opplevd økt opp-
merksomhet rundt klima og bærekraft. 
For at ikke dagens forbruk skal gå på 
bekostning av neste generasjoners leve-
vilkår, er det bred politisk enighet om at 
det må tas vesentlige grep. Et sentralt grep 
er omstillingen fra dagens «produsere – 
bruk – kast»; den lineære økonomien –  
til «produsere – bruk – gjenbruk»;  
den sirkulære økonomien. Det vil si  
innovasjon i forretningsmodellene,  
som direkte påvirker bokføringen og  
økonomistyring, og skaper behov for  
nye finansieringsløsninger. 

Som næringslivets nærmeste rådgiver,  
vil regnskapsføreren veilede om krav og 
muligheter i regelverket – og bidra til å 

sikre lønnsomhet i de nye forretnings-
modellene, gjennom økonomistyring og 
riktig finansiering. Regnskap Norge  
har i 2018 startet arbeidet med å øke 
kompetansen på bærekraft og sirkulær 
økonomi. Vi vil bidra til å etablere beste 
praksis og påvirke utvikling i regelverket. 
Blant annet har vi i 2018 deltatt i flere 
høringer på Stortinget.

Stadig flere virksomheter søker i disse 
dager etter en bærekraftsrådgiver.  
Vi i Regnskap Norge går lenger. Hos  
oss blir bærekraft en integrert del av  
virksomheten – og arbeidet vi har gjort 
i 2018 er en oppstart. Dette blir det mer 
fokus på i årene som kommer, både ved 
intern kompetanseutvikling og ikke 
minst for medlemmene.

Christine Lundberg Larsen,  
administrerende direktør i Regnskap Norge

Regnskap Norge

Regnskap Norge er profesjons- og 

bransjeforeningen for autoriserte 

regnskapsførere i Norge. 

Vi jobber for at regnskapsføreren blir  
sett på som hele Norges økonomisjef  
i bedriftenes økonomiske hverdag.  
Regnskap Norge driver et omfattende  
kvalitets- og informasjonsarbeid, gir  
faglig støtte til medlemmene og følger 
bransjeutviklingen tett. Foreningen  
ivaretar medlemmenes interesser og er  
en viktig høringsinstans. Som ledende 
leverandør av kurs- og kompetanse- 
produkter bidrar vi til medlemmenes  
og bedrifters faglige utvikling. Ved  
utgangen av 2018 hadde foreningen  
7800 medlemmer, noe som tilsvarer  
nærmere 70 % av alle autoriserte  
regnskapsførere. 

Regnskapsbransjen er en fragmentert 
bransje som består av mange små aktører 
og noen få store. Bransjen utøver en 
kritisk og lovpålagt oppgave for norsk 
næringsliv, og ivaretar myndighetenes 
lovkrav og øvrige krav til standarder og 
rapporteringer. Regnskapskompetanse er 
viktigere for bedrifters verdiskapning  
nå enn noen gang. Bedriftene trenger  
en rådgiver som er på deres side og  
etterspørselen etter regnskapstjenester 
er i stadig vekst. I dag benytter mer enn 
400 000 virksomheter i næringslivet  
seg av eksterne regnskapsførere.

Ansatte
36

Nøkkelinformasjon 2018

Personmedlemmer
7 781

Bedriftsmedlemmer
2 146

Antall solgte kurs
30 705

Gjennomførte  
kvalitetskontroller

256

Omsetning (MNOK)
122,5

Egenkapital (MNOK)
91

Egenkapitalandel
79 %

– Vi jobber strukturert  
for å bli Norges mest 
medlemsorienterte  
bransjeorganisasjon 
innen 2020. 
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Strategi 2018-2019

Gameplan bygger på medlemsreisen 
og følgende målbilde for 2020:
Regnskap Norge har innen 2020 blitt 
Norges mest medlemsorienterte bran-
sjeorganisasjon, og har snudd bransjens 
fremtidsuro til suksess gjennom et sterkt 
fokus på sine medlemmers utfordringer 
og behov.  Med medlemmet i fokus har 

Regnskap Norge endret sin servicemodell 
og tilpasset og forsterket sine allerede 
sterke kompetanseprodukter; fra kunn-
skapsformidling til ferdighetsutvikling. 
Regnskap Norge har daglig og aktiv  
kontakt med sine medlemmer, og  
utnytter løpende innsikten det gir  
til å tilpasse både verdiforslag og  

kommunikasjon. Resultatet er at man  
har hjulpet sine medlemmer til å gå fra  
å være operative spesialister, til å være 
rådgivere og partnere for sine egne  
kunder. Ekstremt medlemsfokus  
gjennomsyrer kulturen i hele  
organisasjonen.

Hovedmål for 2018/2019
• Designe plattformisering for  

regnskapsbransjen
• Skape en positiv og innovativ kultur
• Være næringslivets ledende stemme 

innen sirkulærøkonomi
• Bli Norges mest medlemsorienterte 

bransjeorganisasjon

Våre ambisjoner
• En aktiv næringspolitisk påvirker
• Norges viktigste leverandør av  

økonomikompetanse
• Sikre kvalitet i bransjen
• Regnskapsbransjen: ta plassen som 

«hele Norges økonomisjef»

Vi er 
overskuddsmennesker!

Vi skal bidra til lønnsom vekst for  
regnskapsbransjen i en digital hverdag

Verdifull for bedriftene

Ta plassen som  
”hele Norges økonomisjef”
Salg/rådgivning/kvalitet

En kraft i  
samfunnet
En aktiv næringspolitisk  
påvirker

Verdifull for  
medlemmene

Norges viktigste leverandør  
av økonomikompetanse

Nysgjerrig Ansvarlig Modig Engasjert

VISJON

MISJON

AMBISJONER

VÅRE VERDIER

I første kvartal 2018 gjennomførte vi en revisjon av strategien og etablerte  

en gameplan for perioden 2018-2019 som utgjør en oversikt over foreningens 

visjon, misjon, ambisjoner og verdigrunnlag. 

Visjonen slår fast at vi alle skal være overskuddsmennesker. 

Vår misjon er å bidra til lønnsom vekst for regnskapsbransjen i en digital hverdag.

Regnskapskompetanse er viktigere for bedrifters verdiskapning nå enn noen gang.  
De trenger en rådgiver som er på bedriftens side. 

Vi ser en utviklingsprosess som går langs 3 hovedspor:

Identitet
(verdifull for medlemmene)

Nye tjenester
(verdifull for bedriftene)

Omdømme
(en kraft i samfunnet)

• Fra produksjon til  
tjenesteyting

• Fra fagledere til ledelse  
som fag

• Synliggjøre egen  
kompetanse

• Digitalisering av  
KS Komplett

• Forretningsutviklings- 
programmet

• Lønn/HR-a

• Regnskap som styringsgrunnlag

• Bedriftens trygge rådgiver  
i en turbulent hverdag  –  
”Ingen kjenner deg bedre”

• En tydelig næringspolitisk  
stemme
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Medlemssenteret

Medlemssenteret opplever tydelige  
positive effekter av foreningens  
omorganisering høsten 2017. Vi ser en 
positiv utvikling på responstiden ved 
innkommende henvendelser, vi er  
robuste i de mest hektiske periodene  
og vi fokuserer på å øke kompetansen  
på tvers i avdelingen.

Vi jobber hver dag for å skape bedre  
medlemsopplevelser. Regnskap Norge  
har som mål å være Norges mest  
medlemsorienterte bransjeorganisasjon. 
Derfor lytter vi til hva som er viktig for 
våre medlemmer og videreformidler  
tilbakemeldinger til alle deler av  
organisasjonen. På denne måten  
utvikler vi vårt medlemstilbud ut fra  
medlemmenes behov.

I 2018 og 2019 skal vi bli bedre kjent med 
medlemmene. Vi er i gang med å oppdate-
re CRM-systemet vårt, slik at vi kan danne 
oss et totalbilde av medlemsforholdet og 
tilpasse oss hver enkelt henvendelse. Med 
bedre systemløsninger vil vi også kunne 
tilby flere selvbetjente løsninger, noe som 
gir økt tilgjengelighet og gjør det enklere å 
vedlikeholde medlemskapet.

Medlemsundersøkelsen 
Tilbakemeldingene vi får fra  
medlemmene er uvurderlige. Forrige 
undersøkelse viste at medlemmene er 
fornøyde med kvaliteten på kontakten 
med oss, men at vi har litt å gå på når  
det gjelder tilgjengelighet. Vi setter stor 
pris på at medlemmene har forventninger 
til oss. Det gjør at vi hele tiden har noe  
å strekke oss etter.

Vi ser frem til å se resultatet fra neste  
undersøkelse, både for å avdekke hva vi 
har utviklet oss på, men også for å kart-
legge områder hvor vi kan bli enda bedre.

Fagstøtte – regnskap, skatt & avgift 
og lønn/HR-administrasjon 
Gjennom det siste året har vi, i tillegg til 
at vi har hatt et stadig høyere trykk på 
support, påbegynt arbeidet med å styrke 
og bredde vår kompetanse. Etter at vi 
utvidet fagsupport med støtte innenfor 
arbeidsrett og lønn/hr-admininstrasjon 
har dette området virkelig økt. Det er helt 
tydelig at dette er et område det er behov 
for støtte og kompetanse på, og vi er glade 
for å kunne si at dette nå er en del av vår 
tjeneste ut til våre medlemmer.

Fagstøtte skal veilede og være en støtte i 
en hektisk hverdag. Vi er der for at våre 
medlemmer skal settes i stand til å gjøre 
en best mulig jobb for sine kunder.  
Regnskap Norge skal være Norges  
viktigste leverandør av økonomi- 
kompetanse. Det er retningsgivende  
for hva vi gjør.

Fremover vil vårt fokus være på hvordan 
vi kan gjøre jobben enda enklere for våre 
medlemmer. Dette strekker seg fra å bidra 
inn på kommunikasjons- og nærings- 
politiske spørsmål, om forenklinger  
av skatteregler, til aktivt å ha ansvar  
for å lage kursprogrammer innenfor  
fagområder og å se på hvordan vi kan 
bidra til at flest mulig får den støtten  
de trenger ved hjelp av en til mange-  
kommunikasjon. Vår leveranse skal,  
som den alltid har gjort, stå for kvalitet  
og vi jobber for å være i forkant. 

I vårt kompetanseprogram for lønn  
og HR-a fokuserer vi på forenklinger,  
kvalitet, arbeidsgivers plikter og  
gode rutiner.

Strategiske møteplasser 

Årsmøtet – Hele Norges økonomisjef
I juni arrangerte vi foreningens årsmøte 
ved Quality Hotel Expo, Fornebu.  
Årsmøtet gikk under overskriften  
«Hele Norges økonomisjef», og ble 
innledet med foredrag av finansminister 
Siv Jensen. Under generalforsamlingen 
ble det besluttet å gå over til elektronisk 
avstemning fra og med 2019. Direktesendt 
generalforsamling og elektronisk  
avstemning tilrettelegger for økt  
deltakelse og engasjement.

Overskudd 2018 – Det er DIN tur 
I september inviterte vi for andre gang til 
to-dagerskonferansen Overskudd, på The 
Qube, Gardermoen. Konferansen samlet 
600 fremoverlente regnskapsfolk og  
handlet om forretningsutvikling, hvordan 
bygge riktig kompetanse, ledelse og  
kundeforventninger. Deltakerne fikk  
innblikk i suksesshistorier, inspirasjon  

og verktøy for å ta tak i utviklingen av 
egen bedrift.

Vi viderefører Overskudd og har i 2019 
målsetting om å samle 1000 deltake-
re til arrangementet. I 2018 begynte vi 
planleggingen av Regnskap Norge sitt 
50-årsjubileum, som vil markeres under 
konferansen i 2019.

Nettverk
Under årsmøtet 2018 markerte vi starten 
på vårt nyetablerte nettverk U35 – møte-
plassen for de unge i regnskapsbransjen. 
Nettverkets første samling er planlagt å 
gjennomføres på nyåret 2019. Vi gleder 
oss over at så mange viser sin interesse så 
tidlig i oppstarten!

Storforum, et nettverk for lederne i de 
største regnskapsbedriftene, ble avholdt 
i mai og november. Samlingene dreide 
seg i hovedsak om markedsmuligheter, 
forretningsmodeller og bransje- og lønns-
undersøkelsen.

Den årlige konferansen for ERFA- 
ledere, et landsdekkende nettverk som 
har røtter tilbake til foreningens oppstart, 
ble arrangert i desember. Konferansens 
program bestod blant annet av Regnskap 
Norges satsning på lederutvikling – som 
vil resultere i et skreddersydd lederutvi-
klingsprogram som lanseres i 2019. 
 
I tillegg har vi også hatt besøk av og  
reist ut til flere nettverksgrupper og  
medlemsbedrifter.

Regnskap Norges medlemssenter har vært i drift i over ett år.  

Etableringen av medlemssenteret har ført til økt tilgjengelighet  

og service for medlemmene. I dag mottas alle henvendelser  

om medlemskap, forsikring og kurs av medlemssenteret.

Regnskapsbransjen er fragmentert og behovet er derfor ulikt  

blant medlemmene våre, noe som fordrer at vi tilbyr flere ulike typer  

arrangementer og møteplasser for deling av kompetanse og erfaringer.

– Regnskap Norge har som mål  
å være Norges mest medlems- 
orienterte bransjeorganisasjon
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Kommunikasjon  
og næringspolitikk

Medlemskommunikasjon  
og synlighet for bransjen

Vi jobber for å øke regnskapsførerens  
og bransjens synlighet i markedet,  
gi medlemmene innsikt i foreningens  
aktiviteter og levere oppdatert og  
nyttig fag- og bransjeinformasjon. 

Nyhetsbrev
Vi sender ukentlig ut nyhetsbrev til våre 
medlemmer med oppdaterte fag- og  
bransjenyheter. Med en åpningsrate på  
45 % på utsendelsene, ser vi at vi når ut 
til veldig mange av medlemmene våre på 
denne måten. Nyhetene publiseres fort-
løpende på regnskapnorge.no, som er vår 
hovedkanal ut mot medlemmer og andre 
målgrupper.

Christines hilsen 
Etter ønske fra medlemmene publiserer vi 
hver uke en oppsummering av de viktigste 
aktivitetene i uken som har gått. På denne 
måten får vi vist hvordan vi jobber for  
medlemmene og hva vi tilfører av verdi  
for bransjen.

Synlighetskampanje –  
Ingen kjenner deg bedre
På nyåret 2018 gikk kampanjen  
«Ingen kjenner deg bedre», som ble  
satt i gang på tampen av 2017.

Målet med kampanjen var å fremme 
regnskapsførere som bedriftens rådgiver 
og synliggjøre bransjens verdiskapning. Vi 
produserte 4 filmer med regnskapsførere og 
deres kunder for å vise den gode relasjonen 
de har, og lot kundene fortelle hvordan 
regnskapsføreren bistår dem i hverdagen. 

Filmene ble postet på Facebook, Linked-
In og Youtube, og fikk over en million 
visninger. Vi publiserte også artikler som 
utdypet forretningsrelasjonen og hvordan 

regnskapsføreren bidro til verdiskapning 
for kunden.

Sosiale medier
Vi poster også bransjeaktuelle nyheter på 
sosiale medier, og har mange engasjerte 
følgere som gir sakene god organisk  
spredning. Vi har fått rundt 1000 flere  
følgere på Facebook i løpet av 2018, som vil 
si at vi totalt har rett oppunder 5 000 som 
følger aktivitetene våre. Vi jobber fortsatt 
med å rekruttere flest mulig av medlem-
mene til denne kanalen, men også andre 
grupper som har interesse av å følge oss. 

På LinkedIn har vi 5 400 følgere, hvor  
antallet har økt i takt med vår aktivitet  
i kanalen.

I anledning konferansen Overskudd 2018 
gjorde vi vårt inntog på Instagram. Det 
er en kanal som er fin å bruke når vi kan 
uttrykke oss visuelt, for eksempel ved å  
vise frem de store møteplassene våre eller 
andre events, men som ikke er noen  
primær kanal i dag for Regnskap Norge.

Regnskap Norge i media
Vi jobber aktivt mot media for å profilere 
regnskapsbransjen, og synliggjøre og  
skape oppmerksomhet rundt de  
fagsakene vi jobber med.

I løpet av 2018 ble Regnskap Norge nevnt 
nærmere 100 ganger i media, og ble blant 
annet intervjuet i NRK P1s radiosending 
Her & nå.  

Rettssikkerhet, og hvordan tvangsmulkt  
har rammet mange næringsdrivende  
ufortjent hardt, var et tema vi fikk  
synliggjort i løpet av året, som også var  
vårt tema under Arendalsuka.

Vi opplever fremdeles å måtte klargjøre  
at automatiseringens inntog ikke  

kommer til å utrydde profesjonen og  
behovet for fagkompetansen, men at  
den overtar rutineoppgaver og er med  
på å endre regnskapsførerens rolle med  
de nye mulighetene teknologien gir. Dette 
er heldigvis noe vi får plass til å forklare  
i media, hvor vi opplever at mange  
kommer til kort hva gjelder kunnskap  
om kompetansen regnskapsføreren  
besitter og i hvilken grad den kan bidra  
til å tilføre virksomheter verdi.

Å synliggjøre bredden i kompetansen til 
regnskapsføreren og verdien bransjen  
tilfører næringslivet er viktig, og noe vi  
vil fortsette å fremme videre.

Ny kommunikasjonsstrategi
Vi har fått på plass ny kommunikasjons-
strategi som beskriver hvordan vi skal  
benytte kommunikasjon som et virkemid-
del for å nå Regnskap Norges målsettinger 
som organisasjon og de målene Regnskap 
Norge jobber for å nå på vegne av regn-
skapsbransjen. 

Strategien belyser kommunikasjons- 
utfordringer og hvilke interessentgrupper 
vi forholder oss til, og skisserer en retning 
på kommunikasjonsarbeidet.

Et viktig budskap å formidle fremover er 
hvor godt rustet regnskapsføreren er for 
å kunne være virksomhetenes nærmeste 
rådgiver, som kontinuerlig oppdatert på 
kundens økonomiske situasjon. Gjør-det-
selv-programmer er nyttige og forenkler 
mange prosesser, men de regnskaps- 
messige, skattemessige og avgiftsmessige 
vurderingsspørsmålene er utfordrende  
og krever fagkompetanse.

Kommunikasjonsstrategien gjelder for 
perioden 2018–2023, og er med på å sikre at 
vi jobber mest mulig målrettet og effektivt 
med kommunikasjonsarbeidet.

Veien videre
Flere virksomheter villedes av markeds-
føringen til gjør-det-selv-programmer til 
å tro at kompetansen til regnskapsføreren 
er overflødig. I 2019 setter vi i gang en ny 
synlighetskampanje som skal bidra til å 
nyansere bildet, og løfte nytten og verdien 
regnskapsføreren gir.

Med flere fagressurser på plass har vi  
mål om enda mer trykk i media på  
fagsakene våre.

Næringspolitikk 

Regnskap Norge skal, gjennom aktiv  
dialog med myndigheter og andre  
interessenter, være regnskapsbransjens 
viktigste pådriver, talerør og  
høringsinstans.  

Prioriterte områder 
• Regnskapsførernes egen  

rammelovgivning 
• Regelverksutvikling innen regnskap-, 

økonomi-, skatt- og avgiftsområdet.  
Etter hvert som vi bygger opp tilbudet 
på lønn og HR-a, vil også dette bli en 
større del av vårt politiske engasjement. 

• Forenkling og gode rammebetingelser 
for næringslivet, særlig SMB-markedet 

• Rettssikkerhet 
• Samfunnsansvar 

Mål 
Målet for arbeidet er hele tiden å styrke 
vår næringspolitiske posisjon. Vi skal 
være en kraft i samfunnet gjennom å 
oppnå synlighet og gjennomslag for våre 
saker, med verdi for regnskapsbransjen 
spesielt og SMB-markedet generelt. For  
å oppnå dette har vi jevn og utstrakt 
kontakt med myndigheter, politikere og 
samarbeidspartnere, i form av møter, 
høringer, uttalelser og lignende. Samtidig 
søker vi synlighet i media for de sakene 
det er relevant for. 

I følge medlemsundersøkelsen utpeker 
talerørsarbeidet seg som den fjerde  
viktigste driveren for medlemskap, etter 
kurs, informasjon og fagsupport. Score  
på tilfredshet er 4,8 av 6. Ambisjonen 
fremover blir å øke scoren, ikke minst 
gjennom å synliggjøre det nærings- 
politiske arbeidet og resultatene som  
oppnås bedre. Et tiltak i strategien for  
å oppnå dette er å delta på nye arenaer.  
Som følge av det stilte vi i 2018 for første 
gang med eget arrangement på Arendals- 
uka. Se egen omtale av denne. 
 

Fokus 2018 
En spesielt viktig sak er lovarbeidet som 
skal gi fremtidens regnskapsførerlov. 
Etter mer enn to års arbeid ble utrednin-
gen fra lovutvalget avlevert i juni. Siden 
har den vært på høring, før den nå er til 
behandling i Finansdepartementet.  
Se nærmere omtale nedenfor.  

Tvangsmulkt, varslingsrutiner,  
praktiseringen av tilleggsskatt, og  
rask og uavhengig klagebehandling 
fortsetter å være prioriterte saker, med 
mål om å styrke rettssikkerheten for 
både skattyterne selv og deres hjelpere; 
regnskapsførerne. I tillegg til å jobbe mot 
myndighetene direkte, oppsøker vi også 
eksponering i media for å få økt oppmerk-
somhet og støtte til saken. Ekstra effekt i 
år fikk vi av å ha temaet på Arendalsuka 
i august. 

Parallelt jobbes det kontinuerlig med  
ulike forenklingssaker. I år leverte vi en 
liste med hele 48 forenklingstiltak til  
Næringsministeren. Forslagene er delt 
med Skattedirektoratets forenklingspro-
sjekt, og frontes også fortløpende overfor 
andre relevante myndigheter – som  
Finansdepartementet – for å oppnå 
bredest mulig påvirkning. Tilsvarende 
allierer vi oss med meningsfeller der det 
er aktuelt.  

Forenklingskonferansen er et slikt felles 
prosjekt, der vi sammen med NHO og  
Revisorforeningen årlig inviterer  
politikere, myndigheter og næringsliv til 
debatt og erfaringsutveksling om hva som 
skal til for å oppnå reelle forenklinger for 
bedriftene. Konferansen tiltrekker seg 
innledere fra både politisk og byråkratisk 
ledelse, og har befestet seg som en arena 
å regne med – med positiv effekt for vår 
synlighet i det næringspolitiske bildet.  
 

Utredning om ny  
regnskapsførerlov 

I juni kom utredningen med forslag til  
ny regnskapsførerlov, drøye to år etter 
at lovutvalget startet sitt arbeid. Året før 
kom forslaget til ny revisorlov. Regnskap 
Norge har vært representert med både 
medlem (Hanne Opsahl) og sekretær  
(Jan Terje Kaaby) i utvalget.  

Regnskap Norge har gått inn i lovutvalget 
med klare mål for endringene, der den 
overordnede strategien har vært å bevare, 
styrke og modernisere autorisasjons-
ordningen. Meningene som er brakt inn 
er fortløpende diskutert og forankret i 
foreningens styre og fagutvalg, og  
gjennom utstrakt medlemsinvolvering, 
blant annet via en egen opprettet  
referansegruppe, erfa-nettverket,  
storforum og ulike foreningsutvalg.  

Regnskap Norge er godt fornøyd med  
forslagene i utredningen, og det er  
oppnådd flertall for det aller meste vi  
har jobbet for – i korte trekk:  
• Tydelig rolledeling mellom  

regnskapsfører og revisor 
• Samme grunnlag for autorisasjonsplikt 

som i dag, med teknologinøytral 
forståelse 

• Økt foretaksfokus, herunder at  
enkeltpersonforetak blir egen  
registreringsenhet 

• Endring av tildelingstittel fra  
autorisert til statsautorisert 

• Det må fortsatt utpekes en stats- 
autorisert regnskapsfører som  
oppdragsansvarlig, men det trenger 
ikke lenger skje i oppdragsavtale 

• For autorisasjon vil det kreves en  
master med to års praksis, eller en 
bachelor med tre års praksis – med 
andre ord en viss økning av kvalifika-
sjonskravet sammenlignet med nå 

• Kravet om at daglig leder må være  
autorisert utgår, til fordel for et  
skikkethetskrav 

• Det må innsettes en statsautorisert 
regnskapsfører som ansvarlig for  
kvalitetsstyringen 

• Mer fleksibelt etterutdanningskrav 
• Balansert sanksjonsnivå 

Hvis forslagene i utredningen blir  
gjennomført mener vi det vil gi en  
moderne lov tilpasset nye behov – med 
fokus på kvalitet i regnskapsleveransen  
og styrking av profesjonen. 

Etter gjennomført høring høsten 2018,  
er saken nå til behandling i Finans- 
departementet. Det er gitt signal om at 
departementet vil fremme proposisjon  
til Stortinget i løpet av 2019. 
 

Hovedmålene for avdelingen Kommunikasjon og næringspolitikk har vært å øke regnskapsførerens og  

bransjens synlighet i markedet, gi medlemmene innsikt i foreningens aktiviteter, levere oppdatert og nyttig 

fag- og bransjeinformasjon, befeste og styrke vår posisjon og gjennomslagskraft i næringspolitiske saker,  

videreutvikle kvalitetskontrollen og avlede kvalitetshevende tiltak, samt bidra med relevant bransje- 

statistikk gjennom undersøkelser og annet analysearbeid. 
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Arendalsuka og rettssikkerhet 

I august var vi for første gang med på 
Arendalsuka, der vi arrangerte debatt om 
rettssikkerheten for skattytere. Motivasjo-
nen for å delta er påvirkning og synlighet.  

Innenfor temaet utfordret vi på tvangs-
mulkter i milliardklassen, tilleggsskatt, 
sanksjonsbruk fremfor veiledning, lange 
saksbehandlingskøer i skatteklagenem-
nda og overføringen av klagesaker til 
Skatteetaten – som er i brudd med den 
viktige og grunnleggende forutsetningen 
om uavhengig behandling.  

I panelet var skattedirektør Hans  
Christian Holte, de finanspolitiske  
talsmennene til henholdsvis Høyre,  
Ap og FrP, samt leder av NHO Gründer,  
og administrerende direktør i  
Regnskap Norge. 

Inn i debatten hadde vi med oss fem 
rettssikkerhetsgarantier, som vi mener 
er viktige for ivaretakelsen av skattyters 
rettigheter:  

• Rettferdig sanksjonsnivå 
• Forsvarlig varslingssystem 
• Styrket veiledningsplikt 
• Objektiv klagebehandling 
• Krav til saksbehandlingstid ved klager 

Oppmøtet på stedet viste at temaet  
engasjerte. Debatten ble også streamet  
og sendt live, og i oppkjøringen i ukene 
før debatten varmet vi opp med korte  
tematiske filminnslag med menings- 
bærere innenfor temaet. Responsen har 
vært god, og både Regnskap Norge og 
temaet har nytt økt oppmerksomhet i 
ettertid. Ekstra bra var det at Skatte- 
direktøren under debatten annonserte 
helt konkrete tiltak for å bøte på  
situasjonen; at tvangsmulkt ikke skal 
ramme nystartede bedrifter og at virk-
somheter som ikke har gjort feil før får 
tvangsmulkten frafalt når de klager.  
I tillegg skal det gå varslinger til  
regnskapsfører.  
 

Det grønne skifterommet 
I tillegg til vårt eget arrangement på 
Arendalsuka, deltok Christine Lundberg 
Larsen også som debattant på Circular 
Norways frokostmøte om det grønne  
skiftet og sirkulærøkonomi. Her stilte 
også Finans Norge og Virke. Under  
frokostmøtet løftet vi frem regnskaps- 
førerens rolle i den sirkulære økonomien, 
med bakgrunn i at omstillingen vil kreve 
nye forretningsmodeller, endring i  
regnskap og økonomistyring og behov  
for nye finansieringsløsninger.  
 

48 forenklingsinnspill 

Det gir styrke å representere en bransje 
som fører regnskapet for mer enn 70 % av 
næringslivet. Nærheten til bedriftene gir 
en unik innsikt i hvordan regelverk fun-
gerer i praksis, og gir samtidig grunnlag 
for å se løsninger. Dette er en bakgrunn 
som gjør oss til en verdifull bidragsyter i 
regelverksutviklingen generelt, og  
forenklingsarbeidet spesielt.   

Regjeringen har satt seg som mål å foren-
kle for nye 10 milliarder kroner i perioden 
2018–2021. I den anledning var vi i  
september i innspillsmøte i Nærings- 
departementet, der vi overleverte vår liste 
med forenklingstiltak. Av totalt 48 tiltak, 
viser vi til de ti vi mener er viktigst. I 
utvelgelsen har vi lagt vekt på regelverks-
områder som berører de mange fremfor 
de få, og som vil gi størst effekt totalt.  

1. Km-godtgjørelse/diett –  
frikoblingen fra statens satser 

2. Merkostnader kost/losji/reise –  
omfattende, uoversiktlig og detaljert 

3. Naturalytelser fra forretnings- 
forbindelser – de nye reglene 

4. Samkjøring regelverk skatt og mva  
5. Samordne oppbevaringstider med 

fem-årsregelen i bokføringsloven  
(tolldokumentasjon), og erstatte  
oppbevaringssted med krav om  
tilgjengelighet 

6. Justeringsreglene mva 
7. Formuesverdsettelse av nærings- 

eiendom – ofte behov for taksering 
8. Oppgaveplikten for betaling til EPF 
9. Registrering i mva-manntallet – må 

kunne erklære seg mva-pliktig 
10. Adgang til avvikende regnskapsår 

Departementet vil gjennomgå våre og 
andre organisasjoners innspill og lage en 
egen prioriteringsliste. Etter hva vi har 
fått signaler om, vil flere av våre forslag 
inngå i denne. Uavhengig av dette følger 
vi også opp sakene enkeltvis. Dette gjelder 
blant annet oppbevaringstiden for toll-
dokumentasjon, som vi på nytt tok opp 
i møte med Tolldirektoratet rett før jul. 
Direktoratet jobber med saken. 

Mange av de 48 innspillene er også brakt 
inn til det såkalte forenklingsprosjektet,  
i regi av Skatteetaten. Det er med andre 
ord flere gode initiativ på gang, som vi 
håper vil gi konkrete og reelle resultater.  
  

Nye regler for  
naturalytelser og tips 

Lite om noe innenfor vårt fagområde  
vekket mer engasjement i 2018 enn de  
nye reglene for naturalytelser og tips. 
Regnskap Norge har helt fra første  
stund vært kritiske til at byrdene med 
innrapportering av fordeler gitt fra 
tredjeparter skal pålegges arbeidsgiver. 
Likeledes er det urimelig at arbeidsgiver 
skal belastes med arbeidsgiveravgift på 
kostnader han ikke har kontroll på. 

Da forslagene ble presentert i revidert 
nasjonalbudsjett sendte vi brev til Finans-
komiteen og uttrykte våre synspunkter. 
Reglene ble likevel vedtatt, og i muntlig 
høring i forbindelse med Statsbudsjettet 
på høsten, gjentok vi bekymringene og  
anmodet Finanskomiteen om å utsette 
ikrafttredelsen til konsekvensene er  
tilstrekkelig utredet. Det skjedde  
som kjent ikke. 

Men da ikrafttredelsen først var der,  
blusset diskusjonen opp igjen – ikke 
minst i media. Saken toppet seg i  
begynnelsen av 2019 da NRK inviterte  
til Debatten med Regnskap Norges  
administrerende som en av deltakerne. 
Det ledet i sin tid til at Finansdeparte-
mentet foretok justeringer i reglene,  
i tillegg til at det skal utarbeides en  
praktisk veileder i samarbeid med  
Regnskap Norge, NHO, Virke og Spekter. 
Arbeidet er pågående når dette skrives. 
 

Formueskattealliansen 

Regnskap Norge, i allianse med NHO, Virke, 
Bedriftsforbundet, Norges Bondelag, 
Norges Fiskarlag med flere, støtter opp 
om arbeidet med å avskaffe formuesskatt 
på arbeidende kapital. Alliansen mener 
at formueskatten på arbeidene kapital 
er problematisk for norskeide bedrifter, 
og at den har en negativ effekt på deres 
investerings- og finansieringsmuligheter. 

Arbeidet har resultert i en ny økning i 
verdsettelsesrabatten på aksjer og drifts-
midler. I statsbudsjettet for 2019  
er rabatten satt til 25 pst, en økning  
på 5 prosentpoeng fra før.  

God regnskapsføringsskikk  
og atferdsnorm for  
personopplysninger 

I 2018 ble det igangsatt arbeid med å 
forenkle og modernisere standarden for 
god regnskapsføringsskikk. Arbeidet skjer 
i bransjestandardutvalget. I tillegg skal 

standarden tilpasses til ny regnskaps- 
førerlov, når den kommer.  

Utvalget hadde opprinnelig tenkt å sende 
forslag til ny oppdatert standard på 
høring rundt nyttår. Dette er imidlertid 
revurdert. Så lenge det forventes at ny 
regnskapsførerlov er relativt nær fore- 
stående, er det i stedet sett som mest  
hensiktsmessig å avvente høring og  
videre prosess til lovproposisjonen  
foreligger fra Finansdepartementet.  

Bransjestandardutvalget har i 2018 også 
jobbet frem et forslag til atferdsnorm 
for personopplysninger. Formålet med 
normen er å beskrive rutiner og intern 
kontroll for å sikre etterlevelse av kravene 
i personopplysningsloven når regnskaps- 
virksomheten utfører et regnskaps-, 
lønns- eller rådgivningsoppdrag for  
oppdragsgiveren sin. Normen er sendt  
til Datatilsynet for godkjenning, som  
har tilbakemeldt at de har som mål å  
realitetsbehandle utkastet vårt i løpet  
av første halvår 2019.  

Inntil videre må regnskapsfører benytte 
atferdsnormen som en veiledning for  
ulike spørsmålsstillinger rundt person-
vern uten at den har rettskraft. 
 

Nye hvitvaskingsregler 

15. oktober trådte det i kraft ny hvit- 
vaskingslov som skjerper kravene til  
gjennomføring av kundetiltak og  
risikovurderinger med tiltak. For regn-
skapsførere innebærer det en rekke  
rutineendringer. Til hjelp i dette har  
Regnskap Norge kommet med ny hvit- 
vaskingsrutine i KS Komplett. Samtidig 
har vi gitt innspill til Finanstilsynet om 
nytt hvitvaskingsrundskriv. Rundskrivet 
kommer ikke før i 2019.  

Omstillingen til en sirkulær  
økonomi er i gang

Da Regnskap Norge i 2017 begynte å jobbe 
med sirkulær økonomi var temaet så 
vidt på den politiske agendaen, og et nytt 
tankesett for mange. Mye har endret seg 
siden i fjor, både hos oss og i det nærings-
politiske landskapet. Nå er det besluttet at 
Norge skal legge frem en nasjonal strategi 
for omstilling til en sirkulær økonomi, og 
grønn konkurransekraft er virkelig på den 
politiske agendaen. 

Regnskap Norge skal være næringslivets 
ledende stemme innen sirkulærøkonomien 
– fordi sirkulærøkonomi er den  
nye økonomien.
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Regnskap Norge ligger i forkant og 
sikrer bransjens relevans
Vi engasjerer oss i utviklingen fordi 
regnskapsfaget viser et fullstendig bilde 
av næringsaktørers økonomiske situa-
sjon, og fordi omstilling først skjer når 
struktur, regelverk og lønnsomme forret-
ningsmodeller virker sammen. Ved å ligge 
i forkant sikrer vi bransjens og våre med-
lemmers relevans – i dag og i morgen.

Regnskap Norge satser på sirkulær- 
økonomien fordi regnskapsføreren vil 
bidra til lønnsomhet i norsk næringsliv 
når bedriftene fornyer sine forretnings-
modeller og har behov for nye finansier-
ingsmåter – som vil påvirke hvordan vi 
fører regnskapet og styrer økonomien i 
årene som kommer.

Tre nøkkelfaktorer for omstilling 
Vi mener det er tre nøkkelfaktorer  
som må på plass for å lykkes med  
omstillingen: innovative sirkulære  
forretningsmodeller, som får konsekvenser 
for bokføringen og økonomistyringen,  
og nye finansieringsløsninger.

Regnskap Norge har etablert en arbeids-
gruppe som har jobbet med å konkretisere 
hva omstillingen til en sirkulær økonomi 
betyr for regnskapsbransjen i praksis, hva 
driverne er, og hvilke barrierer regnskaps-
førernes kunder møter. Gjennom arbeidet 
i 2018 har vi blant annet oppdaget flere 
regnskaps- og skattemessige utfordringer:
• Skattemessig fradrag for ukurans 

dersom ukurante varer går inn i en ny 
verdisyklus?

• Dersom endelig nedskrevet verdi av 
driftsmidler ikke er null, hva er den da?

• Hvordan verdsetter vi brukte materialer 
som skal gå inn i ny produksjonssyklus 
i balansen?

• Hva er den regnskapsmessige og  
skattemessige verdien/forpliktelsen i 
en tilbakekjøpsavtale?

• Skal man betale merverdiavgift en gang 
til for brukte varer som repareres og 
selges på nytt?

• Mange av de sirkulære forretnings- 
modellene beholder eierskapet til 
materialene. Det vil si at disse virksom-
hetene bygger en stor balanse og vil 
fremstå med svak likviditet og sikker-
het. Hvordan kan kredittinstitusjonene 
utvikle sine vurderingskriterier slik at 
disse selskapene kan få finansiering?

Regnskapsbransjen er hele  
Norges økonomisjef –  
også i sirkulærøkonomien
Regnskap Norge har gjennom 2018 gjen-
nomført en rekke utviklingsaktiviteter for 
å øke intern kompetanse og bli i stand til 

å foreslå gode løsninger for våre med-
lemmer og næringslivet. Som et resultat 
av dette arbeidet vil vi trekke frem tre 
hovedsaker:

1. Regnskap Norge deltar i en Europeisk 
arbeidsgruppe som jobber med å  
beskrive standard og metode for 
verdsettelse av brukte materialer i 
balanseregnskapet, sett opp mot IFRS 
regelverket.

2. Dialog med Høgskolen i Innlandet  
og tre medlemsvirksomheter om 
etablering av Norges første sirkulære 
regnskapsklynge.

3. Deltakelse på flere høringer i Stortinget 
om omstillingen til en sirkulær økono-
mi, hvor vi har vært opptatt av å få frem 
at næringslivet er løsningen. Det vil si 
at en nasjonal strategi bør (som i våre 
naboland) lages i samarbeid mellom 
Miljødepartementet og Næringsdepar-
tementet (og Finansdepartementet). 
Det er viktig at myndighetene ikke sitter 
for lenge på gjerdet, slik at vi ender opp 
med at et EU-direktiv blir tredd nedover 
hodene på de næringsdrivende. Vi tror 
at de beste løsningene kommer når  
næringslivsorganisasjonene blir invitert 
til å bidra i utformingen av regelverk og 
rapporteringsmåter.

Vårt formål er å styrke regnskapsbransjens 
posisjon som hele Norges økonomisjef. 
Regnskap Norge skal bidra til hensikts-
messig regelverksutvikling, og til å heve 
kompetansen til hele bransjen. Vi har 
som mål å utvikle praktiske og konkrete 
modeller, verktøy og hjelpemidler, slik at 
regnskapsførerne er rustet til å bidra til 
vekst og lønnsomhet i norsk næringsliv 
ved å gi råd om økonomistyring og  
finansieringsløsninger i sirkulære  
forretningsmodeller. 

Resultater 2018 

Næringspolitikk er langsiktig arbeid, 
og saker som krever lov- eller forskrift-
sendringer tar som regel mange år før det 
kan høstes seier. Det er derfor vanskelig å 
sette konkrete måltall å bli evaluert etter. 
En retningsgivende ambisjon har imid-
lertid vært å bli hørt og få gjennomslag i 
minst 10 forhold. Her en oversikt over de 
viktigste resultatene:  

Tvangsmulkter og varsling 
• Styrking av skattyters rettigheter i ret-

ningslinjer for ileggelse av tvangsmulkt 
- Automatisk frafall av tvangsmulkt for 

nystartede bedrifter 
- Virksomheter som ikke har gjort feil 

før får tvangsmulkten frafalt 

• Full tilgang for regnskapsfører til  
elektroniske mva-brev i Altinn 

• Forbedret varsling til foretak, regn-
skapsførere og revisorer i Altinn 
(enighet om at varsler skal begrenses til 
meldinger det er viktig å varsle om, og 
at innholdet skal gi god veiledning på 
hvem og hva varslene gjelder) 

• Tekniske problemer Altinn: Hindret 
sanksjonering etter nedetid i februar 
ved levering påfølgende dag 

Forenklinger 
• Forenklinger i aksjeloven, blant annet: 

- Unntak fra krav om revidert avvi-
klingsbalanse og -regnskap for aksje-
selskaper som har fravalgt revisjon  

- Unntak fra krav om å revidere mel-
lombalanser for aksjeselskaper som 
har fravalgt revisjon 

- Innføring av teknologinøytral regel 
for daglig leders rapportering til styret 

- Bortfall av krav om å oppgi forret-
ningskommune i vedtektene til aksje-
selskaper 

• Bortfall av plikt til å skrive ut papir- 
kvittering når betaling skjer ved bruk av 
integrerte betalingsterminaler og andre 
betalingsløsninger som er integrert  
i kassasystemet 

• Innføring av SAF-t som rapporterings-
format etter bokføringsloven, fra 2020 

Formuesskatt 
• Reduksjon i formuesskatten ved at  

verdsettelsesrabatten på aksjer og 
driftsmidler er økt fra 20 til 25% 

I tillegg registrerer vi at flere saker vi har 
gått inn for har kommet med i den nye 
regjeringsplattformen, blant annet skal 
regjeringen:  
• se på et minstefradrag for nærings- 

drivende (næringsfradrag)  
• gjennomgå deres sosiale rettigheter, 

herunder sykepengereglene  
• vurdere insentiver for hvitt arbeid i 

hjemmet, og som vi håper kan bane vei 
for en skattefradragsordning etter mal 
av ROT og RUT-modellen i Sverige 

• gjennomgå og forenkle merverdiavgifts-
systemet med mål om færre satser 

Veien videre 

Arbeidet med ny regnskapsførerlov er ikke 
over før Stortinget har fattet vedtak. Hvis 
proposisjonen kommer fra Finansdeparte-
mentet i løpet av 2019, vil det kunne skje 
før jul, eventuelt vinteren 2020. Vi følger 
saken tett gjennom de ulike prosessene. I 
samme forlengelse vil vi også jobbe med 
nødvendige tilpasninger i god regnskaps-
føringssikk, som når tiden er inne vil bli 

sendt på høring med forslag til generell 
forenkling og modernisering. 

Rettsikkerhet for skattyter er kommet 
på agendaen vår for å bli. Vi ser stadig 
nye forslag og endringer som utfordrer 
rettssikkerheten. Eksempler på slike 
lovendringer i 2018 er overføringen av 
visse skattesaker fra skatteklagenemnda 
til Skattedirektoratet, og skatteetatens nye 
hjemler for bevissikring. Begge er saker vi 
har vært sterkt kritiske til, og uttrykt både 
skriftlig til departementet og i muntlig 
høring i Finanskomiteen. Dessverre vant 
vi ikke gjennom i denne omgang, men 
vil fortsette å jobbe for rettssikkerheten 
både hva gjelder disse og andre forhold 
fremover.   

I året som kommer vil vi fremdeles ha 
fokus på gjennomslagskraft og tydelig- 
gjøring av vår næringspolitiske profil.  
Vi har laget en egen landingsside på  
hjemmesidene, som skal definere hva  
vi står for og hvilke områder og saker vi 
jobber med i vårt påvirkningsarbeid.  
Siden vil bli videreutviklet i 2019. 

Som ledd i synliggjøringen vil vi gjenta  
deltagelsen og arrangere debatt på  
Arendalsuka i august. Temaet denne gang 
tegner til å bli rettet mot forenklinger. 
Samtidig med at regjeringen setter seg  
forenklingsmål og gjennomfører 
endringer, er tilbakemeldingen fra  
næringslivet at forenklingene ikke 
monner. Kanskje fordi det ikke hjelper å 
forenkle med en hånd, når den andre strør 
ut med nye merbyrder? Ett skritt frem, to 
tilbake. Typiske eksempler på det i 2018 er 
de nye reglene for naturalytelser og tips. 
Vi jobber videre med tema og vinkling 
utover vinteren og våren 2019. 

Vi planlegger også å arrangere en ny  
forenklingskonferanse med våre  
samarbeidspartnere på senhøsten.  
Det vil i så fall bli for sjette år på rad.  

Arbeidet med å synliggjøre og posisjonere 
regnskapsbransjen innen den sirkulære 
økonomien vil fortsette, med målsetning 
om å bli næringslivets ledende stemme. 
Vi vil også rette oss mer mot bærekraftig 
rapportering.  

Kvalitetsarbeid 

Den viktigste grunnstenen for bransjens 
omdømme er kvalitet. Foreningens  
kvalitetskontrollordning har som formål 
 å etterse tilstrekkelig kvalitet hos  
medlemmene. Samtidig gir den viktig 
input til kvalitetshevende tiltak.  

I 2018 ble det gjennomført totalt 256  
stedlige kontroller, deriblant 34 oppfølg- 
ingskontroller. I tillegg er det gjennomført 
44 kontorbaserte kontroller av små virk-
somheter. Til sammen har det vært  
34 kontrollører i sving.  

I kontrollen etterses det om regnskaps- 
virksomheten drives forsvarlig og at 
regnskapsføringen utføres i samsvar med 
regnskapsførerloven og god regnskaps- 
føringsskikk. I 2018 var det dessuten  
spesiell fokus på kontroll av regnskapene 
til oppdragsgivere som er underlagt  
særlovgivning og etterlevelsen av dette. 

Årets resultater viser at 89 % av de  
kontrollerte personene har fått godkjent 
den ordinære kontrollen.  Ser vi på  
virksomhetene er andelen godkjente  
83 %, mot 85 % i fjor. De som ikke er  
godkjent får oppfølgingskontroll. Hvis 
den ikke bestås går saken til foreningens  
Disiplinærutvalg for vurdering av  
medlemskapet. I 2018 er to saker  
oversendt til Finanstilsynet.  

Det er liten endring på hvor det avdekkes 
flest feil og mangler. Dokumentasjon på 
overordnet intern kontroll på oppdrags- 
nivå er området med flest avvik. Tett fulgt 
av manglende dokumentasjon og  
vurdering av de av oppdragsgivers interne 
rutiner som er vesentlig for oppdrags- 
utførelsen samt skriftlige kommentarer  
til periodiske regnskapsrapporter.  

Parallelt med kvalitetskontrollen jobbes 
det med kvalitetshevende tiltak. I 2018 ble 
det i den anledning gjennomført 10 kurs 
i «Forberedelse til kvalitetskontroll» med 
totalt 394 deltagere. I tillegg har 457  
gjennomført nettutgaven av kurset.  

Høsten 2018 ble det videre laget en  
nettkursserie innen de sentrale temaene, 
oppdragsgivers interne rutiner, rapporte-
ring, overordnet kontroll på oppdragsnivå 
samt kontroll av medarbeiders oppdrags-
utførelse. I tillegg tilbyr vi veilednings- 
tjeneste for dem som ønsker det.  
 
Veien videre 
Kvalitetsarbeidet er kontinuerlig, og vi 
jobber aktivt for å holde oppe en høy 
godkjenningsprosent. Det er ikke til å 
underslå at vi hadde ønsket årets resul-
tater var bedre. Ambisjonen er å komme 
opp på enda høyere godkjenningsandel, 
i første omgang til 90 % gitt tilsvarende 
kontrollopplegg som nå. For å nå det vil 
vi fortsette å jobbe med kvalitetshevende 
tiltak, der ulike opplæringstilbud vil være 
en viktig ingrediens. Vi tror også på effekt 
av bedre synliggjøring av veilednings- 

tjenesten. I 2018 var det 13 medlems- 
bedrifter som brukte tilbudet, med gode 
erfaringer.  

Kvalitetskontrollen i 2019 vil i store trekk 
bli gjennomført etter samme opplegg som 
tidligere. Fremover vil vi imidlertid vur-
dere å ta inn større innslag av risikobasert 
kontroll, for å oppnå best mulig effekt, 
treffsikkerhet og ressursutnyttelse. Over 
tid vil det også tenkes variasjoner mellom 
stedlige og dokumentbaserte tilsyn, samt 
avgrensede tematilsyn.  

Vi vil fortsette å bruke og videreutvikle det 
digitale kvalitetskontrollverktøyet som ble 
laget i 2016. Kontrollverktøyet er vesentlig 
for en effektiv og god brukeropplevelse, 
både for kontrolløren, den kontrollerte og 
administrasjonen. Systemet gir også mu-
lighet til å hente ut verdifull informasjon, 
for analyse og som grunnlag for å komme 
opp med treffsikre og gode kvalitetstiltak.  

 
Innsikts- og analysearbeid 

Hovedformålet med innsikts- og analyse-
arbeidet er å følge utviklingen i regn-
skapsbransjen, og kunne synliggjøre dens 
verdi og kompetanse overfor næringsliv, 
media og myndigheter. For medlemmene 
utgjør det i tillegg et grunnlag for bench-
marking. 
  
De viktigste publiseringene i 2018 er: 
• Bransjerapporten, som tar for seg  

realøkonomiske utviklingstrekk,  
prognoser og nøkkeltall for  
regnskapsbransjen 

• Lønnsstatistikk for autoriserte  
regnskapsførere 

• Teknologiundersøkelsen –  
profesjonelle brukere sin vurdering  
av egne regnskapssystemer  

• Oppdragsmengdeindeks – følger  
utviklingen i antall foretak som  
benytter ekstern regnskapsfører 

  
I tillegg benyttes analysearbeidet som en 
viktig innsatsfaktor internt i administra-
sjonen. Blant annet har analyseressurser 
vært sentrale i arbeidet med å utvikle en  
ny rabattmodell for nettkurs. Videre har 
resultatene fra kvalitetskontrollen de  
siste 3 årene vært gjenstand for nøye  
vurdering. Dette har gitt oss god oversikt 
over de mest forekomne feilene, og  
dermed gode forutsetninger for å sette  
i gang med kompenserende tiltak.  
 
Behovet for analyser, innsikt og  
undersøkelser vurderes fortløpende. 
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Kompetanseprodukter  
og tjenester

Kursområdet
Innenfor kursområdet regnskap, skatt og 
avgift ser vi fortsatt tegn til at nettkursene 
forsetter å øke i utbredelse. Vi ser at flere 
av våre medlemmer kombinerer fysiske 
kurs med nettkurs, men viktigheten av å 
møtes er fortsatt verdsatt. Våre fagdager 
er populære og samler mange mennesker 
over hele landet. Våre kurs evalueres  
fortsatt godt og vi har en gjennonsnitt- 
rangering på 4,9 på en skala fra 1 til 6, 
hvor 6 er best.

Regnskap Norge hadde i 2018 en økning 
på nettkursene og totalsalget økte med litt 
over 5 % i forhold til 2017.

Prismodeller
Regnskap Norge har i 2018 jobbet med å 
utvikle prismodeller for våre medlemmer, 
som skal gi gode priser til de som velger 
bransjeorganisasjonen som sin  
kompetanseleverandør. Medlemmer  
gis i dag medlemspris på alle kurs,  
men vi har i tillegg jobbet med å utvikle 
en rabattmodell for nettkursene.

Forretningsutviklingsprogrammet 
Vi har i 2018 fortsatt suksessen med vårt 
Forretningsutviklingsprogram, og stadig 
flere virksomheter ser både behov for og 
nytten av programmet.

KS komplett 
I løpet av 2019 vil første versjon av den 
digitale versjonen av KS lanseres.

 

Lederoppgjøret 
Vi har i tett samarbeid med bransjen i 
2018 og 2019 utviklet et skreddersydd 
program, hvor vi fokuserer på ledelse og 
utvikling av lederkompetanse i bransjen. 
Programmet lanseres høsten 2019 i Oslo, 
Bergen og Trondheim.

Rådgivningsprogram for  
regnskapsbransjen
Vi har parallelt med Lederoppgjøret jobbet 
med å skreddersy et opplæringsprogram 
innen rådgivning og kommunikasjon. 
Dette har oppstart høsten 2019.

Lønn og HR-a
Som tidligere omtalt vil Regnskap Norge 
lansere et opplæringsprogram innen  
området lønn og HR. Planlagt oppstart  
er høsten 2019.

Sertifisering
Felles for alle programmene er at de skal 
føre frem til en sertifisering. 

Avdelingen Kompetanseprodukter og tjenester jobber med ambisjonen 

«Vi gjør deg dyktigere». Det innebærer at vi jobber for å være det  

prefererte lærings- og utviklingsmiljøet innen regnskap og økonomi  

i Norge. I 2018 har avdelingen jobbet mye med å utvikle kompetanse- 

program i tett samarbeid med medlemmene. Vi vil i 2019 lansere  

program innen ledelse, rådgivning og lønn/HR-a, og er svært spente  

på mottakelsen.
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Teknologi  
og innovasjon

Digitaliseringen i samfunnet generelt, 
og i regnskapsbransjen spesielt, krever 
oppmerksomhet fra aktørene i bransjen. 
Regnskap Norge skal gjennom sitt arbeid 
se fremover i tid, vurdere konsekvenser av 
teknologier og innovasjoner, og teste ut 
konsepter – for så å dele erfaringene med 
medlemsbedrifter og andre interessenter.

Regnskap Norge IT-forum
Regnskap Norge ønsker å påvirke utvik-
lingen av IT-løsninger som brukes i bran-
sjen til det beste for våre medlemmer. For 
å oppnå dette, etablerte Regnskap Norge 
i 2010 Regnskap Norge IT-forum. Dette er 
et forum hvor alle vesentlige leverandører 
av ERP-systemer til bransjen deltar.  
Forumet har to møter i året.

Temaer som har vært diskutert i 2018 
er; fremtidige leveranser fra regnskaps-
bransjen, personopplysningsloven, 
utviklingen i bruk av EHF, status for 
SAF-T-formatet for utveksling av regn-
skapsdata, systemleverandørenes rolle i 
den sirkulære økonomien, dialogbasert 
skattemelding for næringsdrivende, 
effektene av det europeiske betalingsdi-
rektivet og KS Komplett. Flere temaer går 
over tid for å følge opp status og påvirke 
til reelle endringer.

Innlegg og samtaler om effektene av 
digitaliseringen
Regnskap Norge har gjennom hele 2018 
holdt innlegg i ulike forum om effektene 
av digitaliseringen. En dimensjon er helt 
klart det teknologiske og de muligheter 
teknologien gir, men kanskje viktigere er 
regnskapsvirksomhetens identitet,  

lederskap, medarbeiderskap, relasjon, 
marked og salg.

Teknologibruken blir formet som et  
resultat av de valgene regnskapsvirk-
somhetene tar for sin egen organisasjon. 
Kunstig intelligens og mulighetene med 
bruk av blokkjede-teknologi, herunder 
kryptovaluta, i regnskapsføringen, har 
også vært tema. Regnskap Norge har 
synliggjort positive effekter ved bruk av 
blokkjede-teknologi i fakturastrømmer. 
Konseptet er også presentert for system-
leverandører, for å motivere til nytekning 
til nytte for medlemmene.

En målgruppe for våre innlegg om ef-
fektene av digitaliseringen er studenter 
innen regnskap og økonomi. Formålet er 
å forberede studentene på den fremtidi-
ge hverdagen i bransjen, og ikke minst 
motivere dem til å omfavne teknologiens 
muligheter for å skape gode verdier for 
kundene.

Teknologiovervåkning
Vi lever i en tid der ny teknologi og nye 
metoder utvikles i et akselererende 
tempo. Dette fører til nye måter å løse 
oppgaver på, noe som truer eksisterende 
arbeidsoppgaver, men også gir nye mulig-
heter. Regnskap Norge følger kommende 
teknologier og megatrender. Dette er en 
del av foreningens langsiktige arbeid for 
å sikre at regnskapsbransjen har de beste 
forutsetningene for vekst og lønnsomhet.

Målet er å forstå de ulike teknologienes 
påvirkningskraft, og få innsikt om mulig-
hetene og truslene de representerer for 

regnskapsbransjen. Innsikten arbeidet 
gir publiseres fortløpende som artikler på 
regnskapnorge.no, og særlig interessante 
funn vil også kunne tas med i andre fora 
som frokostseminarer, konferanser,  
webinar og lignende.

Personopplysningsloven
Regnskapsførere behandler mange 
personopplysninger på vegne av sine 
oppdragsgivere. Som databehandler har 
regnskapsfører ansvar for å behandle  
personopplysninger på en lovlig, rett- 
ferdig og åpen måte. Regnskap Norge har  
i 2018 fortsatt arbeidet med å lage hjelpe-
midler til regnskapsbransjen og løpende 
svare på henvendelser på fagsupport. 
Utkast til atferdsnorm for behandling av 
personopplysninger i regnskapsbransjen 
ble ferdigstilt i 2018 av Regnskap Norge,  
Revisorforeningen og Økonomiforbun-
det, og er til behandling hos Datatilsynet 
i 2019 i påvente av endelige retningslinjer 
fra det europeiske tilsynet.

Fysiske kurs og nettkurs innen person-
opplysningsloven var blant kursene med 
størst deltakelse i 2018.

Medlemsundersøkelse om bruk og 
opplevelse av IT-systemer
I likhet med i 2017, har Regnskap Norge 
dette året utført en medlemsundersøkelse 
om medlemmenes bruk og opplevelse av 
IT-systemer. Formålet med undersøkelsen 
er å ha pulsen på markedet for ERP-
systemer. 

Undersøkelsen har gitt god innsikt i 
markedsforholdene, utviklingen fra 

serverbaserte til skybaserte systemer og 
medlemmenes opplevelser av systemene 
i bruk. Undersøkelsen er publisert på 
regnskapnorge.no.

Innovasjon
I 2018 har Regnskap Norge jobbet med 
innovasjon i to dimensjoner; for  
medlemmer og for foreningen selv.  
Innovasjon blir en viktig del av regnskaps- 
virksomheters utvikling, for å svare på 
endrede kundebehov og å evne å levere 
moderne tjenester understøttet av  
teknologi. I 2018 har vi satt overordnede 
rammer for hvordan Regnskap Norge 
kan bidra til innovasjonsutvikling hos 
regnskapsvirksomheter, og vi vil i 2019 
konkretisere dette ytterligere.

Foreningen jobber også aktivt for at inn-
ovasjon blir en del av vår egen hverdag. 
Regnskap Norge har kontinuerlig behov 
for å utvikle seg for å levere effektivt og 
godt til medlemmene, og gi moderne og 
relevante tilbud til medlemmene. I 2018 
har vi forberedt en innovasjonslab som 
skal være på plass i våre nye lokaler.

Regnskap Norge tok i 2018 imot flere 
bachelor- og masterstudenter som ønsker 
å forske på utviklingen i regnskaps- 
bransjen, herunder endringer i  
forretningsmodeller og effekten av  
digitaliseringen. Regnskap Norge er  
spesielt glad for å observere optimismen 
som råder hos studentene når de selv 
beskriver mulighetsrommet for  
bransjen fremover.

Veien videre
Den teknologiske utviklingen vil gå  
stadig fortere, og det er viktig at Regnskap 
Norge kontinuerlig jobber med effekten 
teknologi har på yrkesutøvelsen.  

Å videreutvikle en innovasjonskultur  
vil være en viktig sak for Regnskap Norge 
fremover, for å sikre at vi er relevante  
for våre medlemmer.

Teknologi og innovasjon er to sterke drivere for utviklingen i  

regnskapsbransjen. Innen disse områdene jobber Regnskap Norge for 

medlemmene i to dimensjoner; hva teknologi og innovasjon betyr for 

medlemsbedriftene og bransjen, og hvordan vi bruker teknologi og  

innovasjon for å utvikle foreningen til det beste for medlemmene. 

I 2018 har behovet for  
støtte rundt tilpasning  
til ny personopplysningslov  
vært betydelig.
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Årsberetning konsern 2018

Formål og organisasjon
Regnskap Norge er lokalisert i Oslo og har 
som formål å fremme medlemmenes og 
regnskapsbransjens faglige, økonomiske 
og sosiale interesser. Dette gjøres ved å 
blant annet å være regnskapsbransjens 
viktigste talerør, arbeide for å opprett- 
holde og videreutvikle en autorisasjons-
ordning som samsvarer med regnskaps-
bransjens interesser og næringslivets 
behov, sikre høy kompetanse, kvalitet og 
etisk standard hos medlemmene, synlig-
gjøre forretningsmuligheter og gi råd til 
medlemmene. Foreningen har arbeidet 
for medlemmene som sin hovedoppgave 
og retter virksomheten mot fagarbeid,  
kvalitetskontroll, myndighetskontakt  
og øvrig relasjonsarbeid.
Administrasjonen er teamorganisert  
med en administrativ støttefunksjon  
og omfatter 36 årsverk. Regnskaps- 
funksjoner, lønn og kapitalforvaltning  
er outsourcet.

Regnskap Norge eier 100 % av aksjene 
i Regnskap Norge AS. Datterselskapet 
Regnskap Norge AS’ formål er på  
kommersiell basis å tilby tjenester og 
produkter til regnskapsbransjen, og til 
økonomimedarbeidere, basert på  
foreningens kompetanse og nettverk. 
Selskapet skal bistå foreningen med å 
oppfylle sitt formål hva angår tjeneste- 
produksjonen og har sammen med 
Regnskap Norge påtatt seg et solidarisk 
arbeidsgiveransvar overfor alle ansatte.

I desember 2014 ble det heleide datter- 
selskapet Accounting Norway AS etablert. 
Det er for tiden ingen aktivitet i selskapet.

Strategi
I 2018 gjennomførte vi en revisjon av  
strategien og etablerte en gameplan  
for perioden 2018-2019 som utgjør en 
oversikt over foreningens; visjon,  
misjon, ambisjoner og verdigrunnlag. 

Visjonen slår fast at vi alle skal være  
overskuddsmennesker. Vår misjon er å 
bidra til lønnsom vekst for regnskaps-
bransjen i en digital hverdag. 

Ambisjonene er tredelt; 

1. ved at foreningen skal være verdifull  
for sine medlemmer og være Norges 
viktigste leverandør av økonomi- 
kompetanse

2. verdifull for bedriftene og ta plassen 
som «hele Norges økonomisjef» 

3. og at den skal være en kraft i samfunnet 
og være en aktiv næringspolitisk  
pådriver

I strategiperioden har vi satt oss  
følgende hovedmål;

• Designe plattformen for fremtidens 
leveranser for regnskapsbransjen

• Vi skal skape en engasjert kultur
• Vi skal være næringslivets ledende 

stemme innen sirkulær økonomi
• Vi skal være Norges mest medlemsori-

enterte bransjeorganisasjon

Regnskapskapskompetanse er viktigere 
for bedrifters verdiskapning nå enn noen 
gang. De trenger en rådgiver som er på 
bedriftens side.

Redegjørelse om fortsatt drift
Forutsetning om fortsatt drift er til stede, 
og regnskapet er derfor avsluttet under 
denne forutsetning.

Redegjørelse for årsregnskapet og 
konsernregnskapet
Selskapet har i 2018 hatt første hele 
driftsår med ny organisasjonsmodell, 
med et styrket medlemsfokus og ny leder-
gruppe. Medlemsfokus har vært førende 
for ny modell, med blant annet et styrket 
medlemssenter som håndterer alle  
henvendelser, og en utvidet fagsupport 
som er åpen hele dagen.

Foreningens totale økonomi er god, og 
det er bygget soliditet over mange år 
som gjør konsernet godt rustet til å møte 
utfordringer i årene som kommer. Den 
største risikoen i regnskapsbransjen, som 
også påvirker oss som forening, handler 
om hvorvidt våre medlemmer makter å 
vise nødvendig handlekraft i den bran-
sjeomstillingen regnskapsbedriftene nå 
gjennomgår. Kursvirksomhet er utsatt for 
økt konkurranse, men med lojale kunder/
medlemmer og fokus på å vedlikeholde og 
forbedre så vel kurstilbudet som kursad-
ministrasjonssystemet, håper man den 
økonomiske risikoen er begrenset. 

Konsernet oppnådde en samlet  
omsetning i 2018 på kr 122.529.767,  
som utgjør en økning på 5,2 % fra 2017. 
Årsunderskuddet endte på - kr 1.422.240. 
Den samlede egenkapitalen utgjorde  
kr 90.688.694 tilsvarende 79 % av  
totalkapitalen ved utgangen av året.

Regnskap Norge sine kontingent- og 
finansinntekter, kontrollavgifter samt 
royalty fra Regnskap Norge AS finansierer 
kvalitetskontrollen, medlems-, fag- og 
myndighetsarbeidet.

Regnskapet for morselskapet Regnskap 
Norge for 2018 ble avsluttet med et over-
skudd på kr 1.739.085 etter at royalty for 
2018 fra datterselskapet er inntektsført 
med kr 4.320.833. Årsresultatet foreslås i 
sin helhet overført til annen egenkapital. 
Egenkapitalen i Regnskap Norge er  
kr 68.502.726 ved utgangen av året.  
Styret er tilfreds med den likvide  
situasjonen ved utgangen av året, og 
mener dette gir god økonomisk handle-
frihet til å ivareta det videre arbeidet for 
medlemmenes beste i årene fremover. 

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver 
vedrørende forvaltning av overskudds- 
likviditeten. I 2015 ble foreningens  
finansielle strategi revidert, og risiko- 
fordelingen endret i tråd med leveran-
dørens anbefaling. Avkastningen av den 
forvaltede porteføljen ble i 2018 på -1,3 %. 

Styret mener kostnadskontroll, god 
økonomisk styring og solid egenkapital 
resulterer i at det ikke er vesentlig risiko 
forbundet med balansepostene. Styret 
har tro på at strategisk arbeid vil vise seg 
å bringe resultater i årene som kommer, 
men er forberedt på å bruke av opparbei-
det egenkapital for å støtte den omstil-
lingsprosess som foreningens medlem-
mer og bransjen forøvrig står overfor.
 

Miljø
Administrasjonen holder til i sentralt 
beliggende lokaler i Oslo sentrum, og det 
fysiske arbeidsmiljøet er godt. En rekke 
miljøfremmende tiltak gjennomføres  
årlig for å beholde og videreutvikle  
arbeidsmiljøet. Det er tegnet helse- 
forsikring og det gis støtte til økt fysisk 
aktivitet blant de ansatte. Det er ikke  
registrert ulykker eller skader i  
forbindelse med driften. Vi har hatt  
en reduksjon i sykefraværet fra 3,9 %  
i 2017 til 3,3 % i 2018, som utgjorde  
2 231 timer. Sykefraværet er for det  
meste ikke arbeidsrelatert. Virksomheten 
påvirker ikke det ytre miljø utover det 
som er normalt for virksomhetens art.

 
Likestilling
Likestilling mellom kjønnene vektlegges 
i alle deler av organisasjonen. Av styrets 
7 medlemmer er 4 kvinner. Selskapets 
administrerende direktør er kvinne,  
og ledergruppen består av 4 menn og  
3 kvinner. Det er 19 kvinner og 17 menn  
i administrasjonen.

Framtidsutsikter
Ved inngangen til 2019 er det den  
teknologiske utviklingen, digitalisering, 
robotisering og delingsøkonomien som 
dominerer nyhetsbildet. Dette kan virke 
skremmende på mange fordi det  
utfordrer våre etablerte forventninger  
til morgendagen.

 

– Behovet for økonomiske  
styringsråd, basert på et  
ferskt, korrekt og fullstendig 
regnskap, vil øke.

– Vår misjon er å bidra til lønnsom 
vekst for regnskapsbransjen  
i en digital hverdag. 
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Regnskapsbransjen har i mange år vært 
fokusert på effektiv regnskapsproduksjon 
med høy kvalitet og pålitelighet overfor 
lovpålagte oppgaver og frister. Dette  
forretningskonseptet utfordres av  
nye produksjonssystemer, endrede  
konkurransebetingelser, og endringer  
i markedets behov og forventninger  
til økonomisk tjenesteyting.  
Effektivisering vil over tid frigjøre tid 
samtidig som behovet for økonomisk 
styringsinformasjon øker. I sum legger 
det press på regnskapsbransjens  
forretningsmodeller, der transaksjoner  
på sikt mister den dominante  
betydningen mens utviklingen av  
kunderelasjoner øker i betydning. Det 
forventes økt behov for en mer bedrifts-
spesifikk økonomisk hjelpefunksjon,  
som regnskapsbransjen vil være den  
nærmeste til å fylle.

Regnskapsbransjen kan vise til en konti-
nuerlig vekst i antall kunder. Styret tror 
at denne utviklingen vil fortsette, og at 
regnskapsføreren vil befeste sin stilling 
som bedriftens viktigste hjelper på  
økonomiområdet i årene som kommer.

Kompetansen til den autoriserte  
regnskapsføreren blir derfor viktigere 
enn noensinne. Behovet for økonomiske 
styringsråd, basert på et ferskt, korrekt  
og fullstendig regnskap vil øke – det  
betyr store muligheter for de som vil 
omfavne dem.

Styret ser at medlemsreisen,  
kompetansestrategi og kommunikasjons- 
strategi i 2018 har gitt økt synlighet 
og markedsmessige effekter for både 
foreningen og medlemmene.

Arbeidsinnsatsen, samarbeidet, og  
gjennomføringsevnen i administrasjonen 
har vært meget god. Høy medlems- 
tilfredshet er det viktigste resultatet  
styret tilstreber å oppnå, men stabil  
omsetning og et positivt resultat er  
også bra.
 
Styret vil i tiden som kommer følge  
utviklingen i bransjen og hos  
medlemmene nøye, og samtidig  
gjennom foreningen fortsette det gode 
samarbeidet med myndighetene og  
viktige organisasjoner.

Oslo, 13.03.2019
For styret i Regnskap Norge

Peer Veiby
Styrets leder

Thea Korslund
Styremedlem

Cedric Gormond
Styrets nestleder

Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

Martha Borøy
Styremedlem

Anne Kari Iversen
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 NOTE 2018 2017

22 840 275 21 916 847 Salgsinntekt 1, 8 122 529 767 116 425 816

22 840 275 21 916 847 Sum driftsinntekter 122 529 767 116 425 816

0 0 Varekostnad -41 158 002 -35 953 560

-9 166 705 -7 943 483 Lønnskostnad 2, 3 -48 576 186 -43 298 212

-312 972 -312 972 Avskrivning på varige driftsmidler og  
immaterielle eiendeler

5 -628 784 -1 261 154

-12 451 924 -11 771 355 Annen driftskostnad 2 -35 462 566 -36 624 711

-21 931 601 -20 027 810 Sum driftskostnader -125 825 538 -117 137 637

908 674 1 889 037 Driftsresultat -3 295 771 -711 821

0 2 200 000 Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap 0 0

10 097 4 375 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

179 075 352 444 Annen renteinntekt 320 272 521 184

661 717 2 102 199 Annen finansinntekt 699 203 2 374 334

21 956 148 967 Verdiøkning av finansielle instrumenter  
vurdert til virkelig verdi

104 149 180 629

872 845 4 807 985 Sum finansinntekter 1 123 624 3 076 147

-16 965 -12 615 Verdireduksjon av finansielle instrumenter  
vurdert til virkelig verdi

-16 965 -23 406

0 0 Annen rentekostnad 0 0

-25 469 -6 735 Annen finanskostnad -82 911 -39 323

-42 434 -19 350 Sum finanskostnader -99 876 -62 729

830 411 4 788 635 Netto finans 1 023 748 3 013 418

1 739 085 6 677 672 Ordinært resultat før skattekostnad -2 272 023 2 301 597

0 0 Skattekostn. på ordinært res. 4 849 783 544 256

0 0 Ordinært resultat 849 783 544 256

1 739 085 6 677 672 Årsresultat -1 422 240 2 845 853

OVERFØRINGER

1 739 085 6 677 672 Overf. til/fra annen egenkapital

1 739 085 6 677 672 Sum overf. og disponeringer

Resultatregnskap for 2018 | Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 NOTE 2018 2017

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 4 1 828 688 978 905

0 0 Sum immaterielle eiendeler 1 828 688 978 905

VARIGE DRIFTSMIDLER

886 750 1 199 722 Driftsløsøre, inventar, IKT systemer 5 2 217 478 1 667 751

886 750 1 199 722 Sum varige driftsmidler 2 217 478 1 667 751

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

3 030 000 3 030 000 Investering i datterselskap 0 0

9 725 022 11 887 709 Investeringer i aksjer og andeler 7 15 736 650 17 913 423

24 290 998 18 608 447 Obligasjoner 7 34 478 440 28 778 790

1 606 359 1 639 630 Andre fordringer 3 1 606 359 1 639 630

38 652 379 35 165 786 Sum finansielle anleggsmidler 51 821 449 48 331 843

39 539 129 36 365 508 Sum anleggsmidler 55 867 615 50 978 499

OMLØPSMIDLER

0 0 Varer 10 351 964 274 807

0 0 Sum varer 351 964 274 807

FORDRINGER

565 967 591 754 Kundefordringer 9 17 802 508 13 543 368

818 631 1 579 496 Andre fordringer 9 1 695 789 2 805 915

2 855 329 1 290 633 Konsernfordringer 8 0 0

4 239 927 3 461 883 Sum fordringer 19 498 297 16 349 283

30 960 145 34 716 133 Bankinnskudd og pengemarked 7, 11 38 970 096 51 943 570

30 960 145 34 716 133 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 38 970 096 51 943 570

35 200 072 38 178 016 Sum omløpsmidler 58 820 357 68 567 660

74 739 201 74 543 524 Sum eiendeler 114 687 972 119 546 159

Balanse per 31.desember 2018 | Regnskap Norge
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MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 NOTE 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

68 502 726 66 763 640 Annen egenkapital 12 90 688 694 92 110 929

68 502 726 66 763 640 Sum opptjent egenkapital 90 688 694 92 110 929

68 502 726 66 763 640 Sum egenkapital 90 688 694 92 110 929

GJELD

Avsetning for forpliktelser

1 982 147 3 564 595 Pensjonsforpliktelser 3 1 982 147 3 564 595

1 982 147 3 564 595 Sum avsetning for forpliktelser 1 982 147 3 564 595

1 982 147 3 564 595 Sum langsiktig gjeld 1 982 147 3 564 595

KORTSIKTIG GJELD

2 004 920 2 008 933 Leverandørgjeld 11 121 209 13 807 717

0 0 Betalbar skatt 4 0 0

1 087 072 1 021 204 Skyldige offentlige avgifter 4 093 236 3 992 292

1 162 336 1 185 152 Annen kortsiktig gjeld 9 6 802 686 6 070 626

4 254 328 4 215 289 Sum kortsiktig gjeld 22 017 131 23 870 635

6 236 475 7 779 884 Sum gjeld 23 999 278 27 435 230

74 739 201 74 543 524 Sum egenkapital og gjeld 114 687 972 119 546 159

Balanse per 31.desember 2018 | Regnskap Norge

Oslo, 13.mars.2019
Styret i Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 2018 2017

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

1 739 085 4 477 672 Tilført fra årets virksomhet -2 272 023 2 301 327

0 0 Periodens betalte skatter 0 0

312 972 312 973 Ordinære avskrivninger 628 784 1 261 155

-1 549 177 -2 041 819 Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner -1 549 177 -2 041 819

25 787 -489 766 Endring kundefordringer -4 259 140 -5 378 106

0 0 Endring varelager -77 157 34 762

-4 013 91 325 Endring leverandørgjeld -2 686 508 2 022 688

-760 778 3 249 885 Endring andre tidsavgrensningsposter 1 943 133 1 180 522

-236 124 5 600 270 Netto likviditetsendring fra virksomheten -8 272 088 -619 471

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

0 0 Investeringer i varige driftsmidler -1 178 511 -412 264

0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0

-12 897 614 -7 938 664 Investeringer i finansielle driftsmidler -14 572 573 -10 531 797

9 377 751 4 244 960 Salg av finansielle driftsmidler 11 049 698 6 467 531

0 2 200 000 Utbytte fra datterselskp 0 0

-3 519 863 -1 493 704 Netto likviditetsendring fra investeringer -4 701 386 -4 476 530

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

-3 755 987 4 106 566 Netto endring likvider i året -12 973 474 -5 096 001

LIKVIDITETSBEHOLDNING

34 716 133 30 609 568 Beholdning 1.1. 51 943 570 57 039 571

-3 755 988 4 106 565 Nettoendring likvider gjennom året -12 973 474 -5 096 001

30 960 145 34 716 133 Likviditetsbeholdning Pr. 31.12. 38 970 096 51 943 570

724 522 685 655 Bundne likvider pr 31.12. 2 175 682 2 177 441

SPESIFIKASJON AV TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

1 739 085 6 677 672 Årsresultat (- underskudd) -1 422 240 2 845 853

0 0 Skattekostnad, ikke betalbar -849 783 -544 526

0 0 Skattekostnad, betalbar 0 0

0 -2 200 000 Reklassifisert utbytte fra datterselskap 0 0

1 739 085 4 477 672 Tilført fra årets virksomhet -2 272 023 2 301 327

Kontantstrømanalyse | Regnskap Norge konsern

Peer Veiby
Styrets leder

Thea Korslund
Styremedlem

Cedric Gormond
Styrets nestleder

Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

Martha Borøy
Styremedlem

Anne Kari Iversen
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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Noter konsern 2018

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser for øvrige 
foretak og god regnskapsskikk.
Selskapet er en ikke skattepliktig  
organisasjon.

Konsolideringsprinsipper/prinsipper 
for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter mor- 
selskapet Regnskap Norge og datter- 
selskapene Accounting Norway AS og 
Regnskap Norge AS.

Konsernregnskapet viser samlet økono-
misk resultat og samlet finansiell stilling 
når morselskapet Regnskap Norge og 
dets datterselskaper presenteres som en 
økonomisk enhet. Datterselskapene er 
konsolidert 100% linje for linje i konsern-
regnskapet.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter 
ensartede prinsipper, der datterselskapet 
følger de samme regnskapsprinsipper 
som for morselskapet. Alle vesentlige 
transaksjoner og mellomværende mellom 
selskapene i konsernet er eliminert.

I morselskapet er investeringer i datter-
selskapet behandlet etter kostmetoden.

Salgsinntekter
Salgsinntekten i selskapet er kontingenter 
og kontrollavgifter fra medlemmene som 
faktureres i begynnelsen av året og inn-
tektsføres med 1/12-del pr måned. I tillegg 
mottar selskapet Royalty fra datterselska-
pet Regnskap Norge AS

I datterselskapet Regnskap Norge AS inn-
tektsføres kursinntektene fortløpende på 
faktureringstidspunktet i takt med gjen-
nomføringen av kursene. Serviceavgift og 
andre abonnementsinntekter faktureres i 
begynnelsen av året og inntektsføres med 
1/12-del pr måned.

Salg av produkter inntektsføres på 
leveransetidspunkt. Provisjon og andre 
inntekter inntektsføres etter hvert som  
de opptjenes.

Kontingenter, service- og kontrollavgifter 

fra medlemmene inntektsføres lineært 
over medlemsperioden. Inntektsføring av 
varer og tjenester skjer på leveringstids-
punkt.

Klassifisering og vurdering  
av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som knytter seg til varekretsløpet. 
For andre poster enn kundefordringer 
omfattes poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter transaksjonsdagen.  
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til 
varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er  
gjeld som forfaller senere enn ett år etter 
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort-
siktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelse-
skost. Varige anleggsmidler avskrives 
etter en fornuftig avskrivningsplan. An-
leggsmidlene nedskrives til virkelig verdi 
ved verdifall som ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld med unntak 
av andre avsetninger balanseføres til no-
minelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning 
for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til 
laveste av anskaffelseskost etter FIFO- 
prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirke-
de ferdigvarer og varer under tilvirkning 
er vurdert til variabel tilvirkningskost. 
Det foretas nedskriving for påregnelig 
ukurans. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives over driftsmidlenes levetid 
dersom de har antatt levetid over 3 år og 

har en kostpris som overstiger kr 15.000. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende under driftskostnader, 
mens påkostninger eller forbedringer til-
legges driftsmidlets kostpris og avskrives 
i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Foreningen har kollektive pensjons- 
ordninger som oppfyller kravene i lov  
om obligatorisk tjenestepensjon. 

Ordningen omfatter en gruppe som er 
knyttet til ytelsesbasert pensjon og en 
gruppe som er knyttet til innskuddsbasert 
pensjonsordning. Selskapet har også  
en egen førtidspensjonsavtale for  
tidligere administrerende direktør.

Det beregnes og betales arbeidsgiver- 
avgift på betaling av premier til  
pensjonsordningene.

Forøvrig er følgende  
regnskapsprinsipper anvendt:
FIFO-metoden for tilordning av  
anskaffelseskost for ombyttbare finan-
sielle eiendeler, laveste verdis prinsipp 
for markedsbaserte finansielle omløps-
midler, leieavtaler er ikke balanseført, 
pengeposter i utenlandsk valuta er verd-
satt til kursen ved regnskapsårets slutt og 
kostmetoden er benyttet for investeringer 
i datterselskap/tilknyttet selskap. 

Utbytte er inntektsført samme år som det 
er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, 
dersom det er sannsynlig at beløpet vil 
mottas. Ved utbytte som overstiger andel 
av tilbakeholdt resultat etter kjøpet  
representerer den overskytende del  
tilbakebetaling av investert kapital,  
og er fratrukket investeringens verdi  
i balansen.  

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare skatt 
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er 
beregnet med 23%/22% på grunnlag av 
de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skatte-
messige verdier, samt ligningsmessig 
underskudd til fremføring ved utgangen 

av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-
reduserende midlertidige forskjeller som 
reverserer eller kan reversere i samme 
periode er utlignet og skattevirkningen er 
beregnet på nettogrunnlaget. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metoden. Kontanter 
og kontantekvivalenter omfatter kontan-
ter, bankinnskudd og andre kortsiktige, 
likvide plasseringer som umiddelbart  
og med uvesentlig kursrisiko kan  
konverteres til kjente kontantbeløp og 
med forfallsdato kortere enn tre måneder 
fra anskaffelsesdato.

Forskning og Utvikling
Kostnader til forskning og utvikling er  
utgiftsført fortløpende i takt med  
prosjektets ferdigstillelse.  
Kostnadene inngår som en del av  
andre driftskostnader. 

Vareforbruk
Vareforbruk inkluderer alle innsats- 
faktorer knyttet til produktsalg og  
tjenester herunder kurskostnader. 

Note 1 - Inntekter pr segment
Alle inntekter er opptjent i Norge.

 MORSELSKAP KONSERN

Inntekter pr. produktområde: 2018 2017 2018 2017

Kontingenter 9 837 897 9 308 211 9 837 897 9 308 211 

Kontrollavgift 8 681 545  8 474 114 8 681 545  8 474 114

Serviceavgift 0 0 17 895 180 16 786 864

Produkter 0 0 8 155 217 5 083 758

Regnskap & Økonomi 0 0 1 573 124 1 605 513

Kursvirksomhet 0 0 64 802 047  64 331 541 

Årsmøte og Overskudd 0 0  5 730 610  5 363 453 

Provisjoner og andre inntekter 4 320 833 4 134 522 5 854 147 5 472 362

Totalt 22 840 275 21 916 847 122 529 767 116 425 816
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Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om 
obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning 
som tilfredsstiller kravene i loven. Regnskap Norge har avtale 
om pensjonsforsikring med Storebrand som omfatter 36 
personer. Premien fordeles mellom Regnskap Norge og 
Regnskap Norge AS i h.h.t. de ansattes ansettelsesavtale og 
tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold 

til ny lovgivning og omfatter 1 person knyttet til ytelsesbasert 
pensjon og 35 personer knyttet til innskuddsbasert. Det er inn-
gått egen førtidspensjonsavtale for tidligere administrerende 
direktør. Avtalen ble iverksatt fra 1.9.2016 hvor det utbetales en 
månedlig driftspensjon frem til fylte 67 år. Denne forpliktelse er 
balanseført med kr 3 564 596 i 2017 og kr 1 982 147 i 2018. 

 MORSELSKAP KONSERN

Godtgjørelser til: 2018 2017 2018 2017

Lønn administrerende direktør* 1 012 014 1 240 753 2 126 578 2 180 881

Pensjon administrerende direktør 0 0 71 961 75 566

Andre fordeler administrerende direktør 0 0 19 429 23 037

Styret 238 500 289 300 498 875 598 100

Revisor 114 722 96 250 233 750 220 675

Revisor - konsulentbistand 11 325 19 200 11 325 715 479

 MORSELSKAP KONSERN

Førtidspensjon tidligere daglig leder: 2018 2017 2018 2017

Nåverdi av årets opptjening 0 0 0 0

Rentekostnad 55 979 96 029 55 979 96 029

Kostnad av netto forpliktelse 0 0 0 0

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0 0 0

Resultatført aktuerielt tap (gevinst) -212 270 -309 270 -212 270 -309 270

Netto pensjonskostnad -161 291 -213 241 -161 291 -213 241

Økonomiske forutsetninger: 2018 2017 2018 2017

Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 % 2,60 % 2,40 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 0 % 0 % 0 % 0 %

Forventet lønnsvekst 2,75 % 2,50 % 2,75 % 2,50 %

Forventet G-regulering 2,50 % 2,25 % 2,50 % 2,25 %

Forventet regulering av pensjoner under utbet. 2,50 % 2,25 % 2,50 % 2,25 %

Pensjonsforpliktelsen 2018 2017 2018 2017

Påløpne penjonsforpliktelsr (DBO) eks. AGA 1 529 928 2 666 980 1 529 928 2 666 980

Arbeidsgiveravgift 215 720 376 044 215 720 376 044

Påløpne penjonsforpliktelser inkl. AGA 1 745 648 3 043 024 1 745 648 3 043 024

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 236 500 521 572 236 500 521 572

Netto balanseført pensjonsforplikt. inkl AGA 1 982 148 3 564 596 1 982 148 3 564 596

Ytelsespensjonsordning ansatte: 2018 2017 2018 2017

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 31 025 28 792 31 025 28 792

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 745 749 745 749

Avkastn. av pensjonmidl. minus admin.kost 19 993 22 787 19 993 22 787

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 4 165 0 4 165

Planendring 146 209 -531 512 146 209 -531 512

Resultatført aktuarialt tap 0 92 057 0 92 057

Netto pensjonskostnad 197 972 -382 962 197 972 -382 962

 MORSELSKAP KONSERN

Lønnskostnader 2018 2017 2018 2017

Lønninger 5 613 535 5 440 787 33 971 154 29 665 261

Arbeidsgiveravgift 1 274 645 1 207 408 5 622 047 5 061 421

Pensjonskostnader -155 135 -774 318 1 837 916 1 592 974

Andre personalkostnader 486 470 383 106 2 802 975 2 098 465

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig 0 0 1 788 430 2 623 491

Honorar tillitsvalgte 1 708 690 1 397 200 2 054 790 1 658 500

Honorar til styret 238 500 289 300 498 875 598 100

Sum personalkostnader 9 166 705 7 943 483 48 576 187 43 298 212

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret 7 6 36 34 

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser tillitsvalgte

Gjennomsnittlig antall ansatte i konsernet har i 2018 vært 36. Andel lønn 

i Regnskap Norge utgjør 7 årsverk. Tilsvarende tall for 2017 var 34 ansatte 

og 6 årsverk.

*Lønn administrerende direktør gjelder lønn til Christine Lundberg Larsen 

og feriepenger til Sandra Riise.  

Revisjonshonoraret er inklusiv mva.

Kostnader til rekruttering er inkludert under ”andre personalkostnader” 

med kr 0 i 2018 og 2017 for morselskapet, og for konsern kr 699 813,- i 

2018 og kr 495 387,- i 2017.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
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 MORSELSKAP KONSERN

Økonomiske forutsetninger : 2018 2017 2018 2017

Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 % 2,60 % 2,40 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,10 % 4,30 % 4,10 %

Forventet lønnsvekst 2,75 % 2,50 % 2,75 % 2,50 %

Årlig forventet G-regulering 2,50 % 2,25 % 2,50 % 2,25 %

Årlig forventet reg. av pensjon under utbetaling 0,80 % 0,50 % 0,80 % 0,50 %

Pensjonsforpliktelsen: 2018 2017 2018 2017

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) 2 890 084 2 985 323 2 890 084 2 985 323

Pensjonsmidler til markedsverdi 3 325 000 3 407 000 3 325 000 3 407 000

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) eks AGA 434 916 421 677 434 916 421 677

Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0

Påløpne pensjonsforpliktelser inkl AGA 434 916 421 677 434 916 421 677

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 1 171 444 1 217 954 1 171 444 1 217 954

Netto balanseført pensjonsmidler inkl AGA 1 606 360 1 639 631 1 606 360 1 639 631

 MORSELSKAP KONSERN

Midlertidige forskjeller 2018 2017 2018 2017

Fordringer 0 0 -1 134 171 -990 645

Driftsmidler 0 0 -309 998 -697 354

Netto midlertidige forskjeller 0 0 -1 444 169 -1 687 999

Akkumulert fremførbart underskudd 0 0 -6 868 047 -2 568 108

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 -8 312 216 -4 256 107

22%/23% Utsatt skattefordel balanseført 0 0 1 828 688 978 905

Grunnlag for betalbar skatt 2018 2017 2018 2017

Resultat før skattekostnad 0 0 -4 011 107 -2 176 070

Permanente forskjeller 0 0 -45 001 -269 001

Grunnlag for årets skattekostnad 0 0 -4 056 108 -2 445 071

Endring i midlertidige forskjeller 0 0 -243 831 -97 211

Grunnlag for betalbar skatt 0 0 -4 299 939 - 2 542 282

Skattekostnaden i regnskapet 2018 2017 2018 2017

Betalbar skatt 0 0 0 0

Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 849 783 544 256

Sum skattekostnad 0 0 849 783 544 256

Avstemming skattekostnad: 2018 2017 2018 2017

Resultat før skatt 0 0 -4 011 107 -2 176 070

23%/24% skatt av resultat 0 0 -922 555 -522 257

Permanente forskjeller-skatteeffekt 0 0 -10 350 -64 560

Endring midlertidige forskjeller-skatteeffekt 0 0 83 122 42 561

Sum 0 0 -849 783 -544 256

Sum betalbar skatt 0 0 0 0

Note 4 - Skatt og midlertidige forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Morselskapet Regnskap Norge er en ikke skattepliktig forening.

Beregningen over gjelder datterselskapene Accounting Norway AS og Regnskap Norge AS.

Fortsettelse note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
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 MORSELSKAP KONSERN

 2018 2017 2018 2017

IKT Bil IKT/Inventar IKT/Inventar/Bil

Anskaffelseskost 01.01 1 564 856 1 564 856 10 003 853 9 591 589

Tilgang 0 0 1 178 511 412 264

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 1 564 856 1 564 856 11 182 364 10 003 853

Akkumulert avskrivning 01.01 365 134 52 162  8 336 102  7 074 948 

Avskriving avgang

Årets avskrivning 312 972 312 972 628 784 1 261 154

Akkumulerte avskrivinger 31.12 678 106 365 134 8 964 887 8 336 102

Bokført verdi 31.12 886 750 1 199 722 2 217 477 1 667 751

Økonomisk levetid  5 år  5 år 3-5 år 3-5 år

Datter Forretningskontor Eierandel Egenkapital siste år Resultat siste år Balanseført verdi

Regnskap Norge AS Oslo 100% 22 192 087 -3 161 254 3 000 000

Accounting Norway AS Oslo 100% 6 118 -70 30 000

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Regnskap Norge AS har en aksjekapital på kr 3 000 000, fordelt på 100 aksjer pålydende kr 30 000. 

Accounting Norway AS har en aksjekapital på kr. 30 000, fordelt på 30 aksjer pålydende kr. 1 000.

Note 6 – Datterselskap og aksjonærinformasjon

Investeringen i datterselskapet regnskapsføres etter kostmetoden.

Note 7 - Pengemarked, obligasjoner og andre langsiktige plasseringer

Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert
med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. Plasseringer som er
redusert i verdi er nedskrevet til markedsverdi pr. 31.12.2018.

 MORSELSKAP KONSERN

 2018 2017 2018 2017

Pengemarked 4 659 305  7 482 188 7 977 573  10 750 286 

Sum pengemarked 4 659 305  7 482 188 7 977 573  10 750 286 

Obligasjoner  24 290 998  18 608 447  34 478 440  28 778 790

Sum obligasjoner 24 290 998 18 608 447 34 478 440 28 778 790

Hedgefond  1 706 037 1 591 577  3 811 600  3 633 400

Eiendom 1 237 543  1 026 831  1 354 893  1 222 006 

Aksjer i utlandet 4 586 680  6 319 301  7 063 096  8 795 717 

Aksjer i Norge  2 194 762  2 950 000  4 262 300  4 262 300 

Sum aksjer og andeler 9 725 022 11 887 709 15 736 651 17 913 423

Sum 38 675 325  37 978 344  58 192 664  57 442 499 

Markedsverdi 41 066 606 41 613 034 62 336 170 63 226 494

Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2018 er -1,3 % både for morselskap og for konsern.

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Regnskap Norge eier datterselskapet Regnskap Norge AS som forestår den kommersielle del av driften. Alle medarbeidere er ansatte 
både i Regnskap Norge og Regnskap Norge AS og selskapene har solidarisk arbeidsgiveransvar. Lønnskostnadene fordeles etter time-
registrering. De andre kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet. Det har vært et mindre kortsiktig lån til datterselskap i 2018, 
samt ordinære driftstransaksjoner.

 MORSELSKAP

 2018 2017

Kortsiktige fordringer

Andre fordringer 2 855 329 1 290 633

Inntekter

Royalty 4 320 833 4 134 522

Kostnader

Kjøp av Pintell veiledere 0 291 644

Finans

Renteinntekter lån 10 097 4 375
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 MORSELSKAP KONSERN

 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER: 2018 2017 2018 2017

Kundefordringer til pålydende  782 412  810 967  19 229 816  14 844 705 

Avsetning til tap på krav  -216 445  -219 213 -1 427 308 -1 301 338 

Sum kundefordringer  565 967  591 754 17 802 508  13 543 367 

Opptjente inntekter 290 736  294 725 365 841  463 909 

Andre forskuddsbetalte kostnader 16 378  51 603  818 431  1 108 838 

MVA tilgode  511 517  1 233 168  511 517  1 233 168 

Sum andre fordringer 818 631  1 579 495  1 695 789  2 805 915 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD:

Påløpne feriepenger  622 336  627 961  3 489 947  3 210 774 

Påløpne kostnader/annen kortsiktig gjeld 540 000  557 190  3 312 739  2 859 847 

Sum kortsiktig gjeld  1 162 336  1 185 151  6 802 686  6 070 621 

Note 9 - Fordringer og gjeld Note 13 - Forpliktelser i forbindeles med leieavtale

Regnskap Norge står som leietaker av lokalene i Øvre Vollgate 13. Leieavtalen ble fornyet i 2009 og løper til 30.06.2019  
med rett til fornyelse i 5 + 5 år. Den årlige leie inklusive andel felleskostnader i konsernet utgjør for 2018 kr. 3 906 762,-  
(Morselskapet kr 613 140,-). Beløpet er ekskl. merverdiavgift.

 MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 2018 2017

Varebeholdning 0 0 351 964 274 807

Note 10 - Varelager

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

 MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 2018 2017

Bundne midler på skattetrekkskonto 724 522 685 656 2 175 682 2 177 441

Note 11 - Bundne midler

 MORSELSKAP KONSERN

2018 2017 2018 2017

Egenkapital pr 01.01 66 763 640  60 085 968  92 110 929  89 265 077 

Årets resultat  1 739 085  6 677 672  -1 422 240  2 845 852 

Egenkapital pr 31.12  68 502 725  66 763 640 90 688 689  92 110 929 

Note 12 - Egenkapital
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side 2 
Uavhengig revisors beretning – 
Regnskap Norge 

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til foreningens og 
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt 
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
foreningens og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer 
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at 
vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller 
forhold kan imidlertid medføre at foreningen og konsernet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
U

57
BY

-A
VW

AU
-X

BS
E0

-I1
O

7L
-O

5V
W

I-B
EA

H
8

 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 
 
© Deloitte AS  
 

 Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282   
 

    

Deloitte AS 
Dronning Eufemias gate 14 
Postboks 221 Sentrum 
NO-0103 Oslo 
Norway 
 
Tel: +47 23 27 90 00 
www.deloitte.no 
 

 
Til årsmøtet i Regnskap Norge 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Regnskap Norges årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på 
kr 1 739 085 og et underskudd i konsernregnskapet på kr 1 422 240. Årsregnskapet består av: 
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 

Etter vår mening: 
• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 

Regnskap Norge per 31. desember 2018 og av foreningens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Regnskap Norge per 31. desember 2018 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  
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side 3 
Uavhengig revisors beretning – 
Regnskap Norge 

mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

 
Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den 
interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 13. mars 2019  
Deloitte AS  
 
 
 
 
Grete Elgåen  
statsautorisert revisor 
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Regnskap Norge AS  
- Årsberetning 2018

Formål
Selskapets formål er på kommersiell  
basis å tilby tjenester og produkter til 
regnskapsbransjen og til økonomi- 
medarbeidere basert på Regnskap Norges 
kompetanse og nettverk. Selskapet skal 
bistå foreningen med å oppfylle sitt for-
mål hva angår tjenesteproduksjonen, og 
har sammen med Regnskap Norge påtatt 
seg et solidarisk arbeidsgiveransvar  
overfor alle ansatte. Det er etablert  
samarbeidsavtale med Regnskap  
Norge, hvor Regnskap Norge AS påtar  
seg ansvaret for å utføre de oppgavene 
som ligger til serviceavgiften. Det er i 
tillegg etablert en samarbeidsavtale ved-
rørende den øvrige virksomheten, og det 
er avtalt at selskapet skal betale et veder-
lag for rett til å benytte Regnskap Norges 
medlemsregister, logo og navn.

Virksomheten
Selskapet ble etablert i desember 2002 
som et heleid datterselskap av Regnskap 
Norge og er lokalisert i Oslo. Alle  
medlemmer i Regnskap Norge er knyttet 
til servicevirksomheten via et service- 
abonnement gjennom sin arbeidsgiver  
eller et personlig abonnement.  
Regnskapsbedriftene tilknyttet  
Regnskap Norge står for mer enn  
80 % av hele bransjeomsetningen.

Styret prioriterer å utvikle og tilby  
kompetanseprodukter som bygger opp 
under etterlevelsen av de kravene som 
stilles til utøvelsen av regnskapsfører- 
yrket, både med hensyn til kompetanse-
utvikling/-heving og som bidrag til/ 
hjelpemidler for effektiv drift. Vårt  
kurstilbud inkludert forretnings- 
utviklingsprogrammet og kvalitets-
sikringsverktøyet KS Komplett er  
eksempler på dette. Informasjons- 
virksomheten er betydelig og retter seg 
mot bransjeaktørene, deres kunder og  
andre som arbeider med økonomi- 
området. Fagsupporten er etterspurt.  
Det er viktig at selskapets produkttilbud 
er fremtidsrettet og dekker de behovene  
som vil prege regnskapsbedriftene i tiden 
som kommer.

Selskapet samarbeider med Regnskap 
Norge på forskningsområdet for å  
kartlegge og øke kunnskapstilfanget  
når det gjelder fremtidige kompetanse-  
og tjenesteutfordringer i bransjen. 

Redegjørelse om fortsatt drift
Selskapet har i 2018 hatt første hele 
driftsår med ny organisasjonsmodell, 
med et styrket medlemsfokus og ny  
ledergruppe. Medlemsfokus har vært 
førende for ny modell, med blant annet  
et styrket medlemssenter som håndterer 
alle henvendelser og en utvidet  
fagsupport som er åpen hele dagen.

Vi gjennomførte to store arrangementer 
for medlemmene også i 2018 gjennom 
Årsmøte i juni og Overskudd i september.

Vi har i 2018 fokusert på følgende  
hovedområder;

• Gjennomført en strategiprosess og  
etablert en gameplan for 2018-2019

• Nytt forretningsområde lønn og  
personal – herunder oppbygging av  
nytt fagområde og vurdering av en  
sertifiseringsordning

• Implementering av kompetansestrategi 
med fokus på kursutvikling, lojalitets-
program og videreutvikling av  
nettkurs og webinarer

• Utarbeide en kommunikasjonsstrategi 
• Forretningsutviklingsprogram er  

kommersialisert og tatt godt imot  
blant medlemmene

• Digitalisering av KS komplett har  
vært en prioritert oppgave

• Utvikling og forvaltning av vår  
kursdatabase løsning 

Underskuddet for 2018 er kr 3.161.254 som 
foreslås dekket fra annen egenkapital. 
Egenkapitalen ved utgangen av året er  
kr 25.192.087.

Styret er tilfreds med den likvide  
situasjonen ved utgangen av året og 
mener dette gir tilstrekkelig økonomisk 
handlefrihet til å ivareta planlagte  
aktiviteter.

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver 
vedrørende forvaltning av overskudds- 
likviditeten. I 2015 reviderte vi vår  
finansielle strategi og endret risiko- 
fordelingen i tråd med leverandørens  
anbefaling og styrets vedtak.  
Avkastningen av den forvaltede  
porteføljen ble i 2018 på -1,6 %. 

Styret mener kostnadskontroll, god 
økonomisk styring og solid egenkapital 
resulterer i at det ikke er vesentlig risiko 
forbundet med balansepostene. 

Miljø
Administrasjonen holder til i sentralt 
beliggende lokaler i Oslo sentrum, og det 
fysiske arbeidsmiljøet er meget godt. En 
rekke miljøfremmende tiltak gjennomfø-
res årlig for å beholde samt videreutvikle 
det gode arbeidsmiljøet. Det er tegnet 
helseforsikring og det gis støtte til økt  
fysisk aktivitet blant de ansatte. Det 
er ikke registrert ulykker eller skader i 
forbindelse med driften. Vi har hatt en 
reduksjon i sykefraværet fra 3,9 % i 2017 
til 3,3 % i 2018, som utgjorde 2 231 timer. 
Sykefraværet er for det meste ikke  
arbeidsrelatert. Virksomheten påvirker 
ikke det ytre miljø utover det som er  
normalt for virksomhetens art. 

Likestilling
Likestilling mellom kjønnene vektlegges  
i alle deler av organisasjonen. Styret  
har et sterkt fokus på likestilling rent  
personalpolitisk, og vi mener å ha opp-
nådd gode resultater på området.  
Av styrets 8 medlemmer er 4 kvinner. 
Selskapets administrerende direktør er 
kvinne, og ledergruppen består av 4 menn 
og 3 kvinner. Det er 19 kvinner og 17 menn  
i administrasjonen.

Framtidsutsikter
Styret er svært tilfreds med at den store 
majoriteten av regnskapsbedrifter, 
herunder de store aktørene, er tilsluttet 
oss. Vi har nær og god kontakt med våre 
medlemmer og tilstreber hele tiden å tilby 
kompetanseprodukter og informasjon 
med høy kvalitet. I 2019 vil styret  
fokusere på å gjennomføre vedtatt  
strategi samt videreutvikle kurstilbudet 
herunder forretningsutviklingsprogram-
met. Digitalisering av KS Komplett og  
innføring av sertifiseringsordning for 
Lønn/HRa er viktige oppgaver i inne-
værende år. Likeledes står vi foran en  
stor oppgradering av vårt medlems- og 
kundestøttesystem til nyeste versjon  
av Microsoft Dynamics CRM.

Styret betrakter rådgivningssatsningen 
som krevende også i tiden som kommer. 
Dette skyldes hovedsakelig markeds- 
messige utfordringer. Styret mener det er 
helt nødvendig å få til et bransjeløft hva 
gjelder nye tjenester. Den økonomiske 
risikoen er liten fordi det ikke planlegges 
betydelige investeringer på kort sikt. Vår 
kursvirksomhet er utsatt for økt konkur-
ranse, men lojale kunder og stort fokus på 

å vedlikeholde og forbedre så vel kurs- 
tilbudet som kursadministrasjons- 
systemet er årsaken til at vi mener den  
økonomiske risikoen er begrenset.

Den øvrige kjernevirksomheten avdekker 
ingen risiko av betydning. 

– Styret mener det er helt  
nødvendig å få til et bransjeløft  
hva gjelder nye tjenester

Oslo, 13. mars 2019

Styret i Regnskap Norge AS

Peer Veiby
Styrets leder

Thea Korslund 
Styremedlem

Cedric Gormond
Nestleder

Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

Martha Borøy
Styremedlem

Anne Kari Iversen
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Knut Høylie
Ansattes representant

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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NOTE 2018 2017

Salgsinntekt 1 104 010 325 98 935 135

Sum driftsinntekter 104 010 325 98 935 135

Varekostnad -41 158 002 -35 953 560

Lønnskostnad 2, 3 -39 409 482 -35 354 729

Avskrivning 5 -315 812 -948 182

Annen driftskostnad 12 -27 331 474 -29 279 522

Sum driftskostnader -108 214 770 -101 535 993

Driftsresultat -4 204 445 -2 600 858

Finansinntekter

Annen renteinntekt 141 186 168 718

Annen finansinntekt 37 487 272 135

Verdiøkning av finansielle instrumenter 82 193 31 662

Sum finansinntekter 260 866 472 515

Finanskostnader

Verdireduksjon av finansielle instrumenter 0 -10 791

Annen rentekostnad -10 097 -4 375

Annen finanskostnad -57 442 -32 588

Sum finanskostnader -67 539 -47 754

Netto finans 193 327 424 761

Ordinært resultat før skattekostnad -4 011 118 -2 176 097

Skattekostnad på ordinært resultat 4 849 864 544 340

Årsresultat -3 161 254 -1 631 758

OVERFØRINGER

Overføringer til/fra annen egenkapital 13 -3 161 254 -1 631 758

Sum overføringer og disponeringer 13 -3 161 254 -1 631 758

Resultatregnskap for 2018 | Regnskap Norge AS
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Oslo, 13. mars 2019
Styret i Regnskap Norge AS

 

NOTE 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer a kr. 30 000) 10,11,13  3 000 000  3 000 000 

Sum innskutt egenkapital  3 000 000  3 000 000 

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 13 22 192 087 25 353 341

Sum opptjent egenkapital 22 192 087 25 353 341

Sum egenkapital 25 192 087 28 353 341

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 9 116 289 11 798 784

Skyldige offentlige avgifter 3 006 164 2 971 088

Gjeld til selkskap i samme konsern 12 2 855 329 1 290 633

Annen kortsiktig gjeld 7 5 640 350 4 885 469

Sum kortsiktig gjeld 20 618 132 20 945 974

Sum gjeld 20 618 132 20 945 974

Sum egenkapital og gjeld 45 810 220 49 299 316

Balanse pr. 31. desember 2018 | Regnskap Norge AS

 

NOTE 2018 2017

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 1 826 962 977 098

Sum immaterielle eiendeler 1 826 962 977 098

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 5 1 330 728 468 029

Sum varige driftsmidler 1 330 728 468 029

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Investeringer i aksjer og andeler 6 6 011 628 6 025 714

Obligasjoner 6 10 187 442 10 170 343

Sum finansielle anleggsmidler 16 199 070 16 196 057

Sum anleggsmidler 19 356 760 17 641 184

OMLØPSMIDLER

Varer 8 351 964 274 807

Sum varer 351 964 274 807

FORDRINGER

Kundefordringer 7 17 236 541 12 951 614

Andre fordringer 7 877 158 1 226 419

Sum fordringer 18 113 699 14 178 033

Bankinnskudd og pengemarked 6,9 7 987 795 17 205 292

Sum bankinnskudd og pengemarked 7 987 795 17 205 292

Sum omløpsmidler 26 453 458 31 658 132

Sum eiendeler 45 810 218 49 299 316

Balanse pr. 31. desember 2018 | Regnskap Norge AS

Peer Veiby
Styrets leder

Thea Korslund 
Styremedlem

Cedric Gormond
Nestleder

Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

Martha Borøy
Styremedlem

Anne Kari Iversen
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Knut Høylie
Ansattes representant

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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2018 2017

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet -4 011 118 -2 176 098

Ordinære avskrivninger 315 812 948 182

Endring kundefordringer -4 284 927 -4 888 340

Endring varelager -77 157 34 762

Endring leverandørgjeld -2 682 495 1 931 363

Endring andre tidsavgrensningsposter 2 703 911 -2 069 631

Netto likviditetsendring fra virksomheten -8 035 974 -6 219 762

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investeringer i varige driftsmidler -1 178 511 -412 264

Investeringer i finansielle driftsmidler -1 674 959 -2 593 133

Salg av finansiell driftsmidler 1 671 947 2 222 571

Netto likviditetsendring fra investeringer -1 181 523 -782 826

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

Utbetaling av utbytte 0 -2 200 000

Netto endring likvider i året -9 217 497 -9 202 588

LIKVIDITETSBEHOLDNING

Beholdning 1.1. 17 205 292 26 407 880

Nettoendring likvider gjennom året -9 217 497 -9 202 588

Likviditetsbeholdning Pr. 31.12. 7 987 795 17 205 292

Bundne likvider pr 31.12. 1 451 160 1 491 786

SPESIFIKASJON AV TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

Årsresultat (- underskudd) -3 161 254 -1 631 758

Skattekostnad, ikke betalbar -849 864 -544 340

Tilført fra årets virksomhet -4 011 118 -2 176 098

Kontantstrømanalyse | Regnskap Norge AS
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Noter 2018 - Regnskap Norge AS

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser for øvrige 
foretak og god regnskapsskikk. Konsern-
regnskapet kan fås utlevert ved henven-
delse til morselskapet, Regnskap Norge 
sitt kontor i Øvre Vollgate 13 i Oslo.

Hovedregel for vurdering og  
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller  
bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som  
omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelses- 
kost, men nedskrives til virkelig verdi når 
verdifallet ikke forventes å være forbi-
gående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av  
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort-
siktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virke-
lig verdi som følge av renteendring.

Salgsinntekter
Kursinntekter inntektsføres fortløpende 
på faktureringstidspunktet i takt med 
gjennomføringen av kursene. Service-
avgift og andre abonnementsinntekter 
faktureres i begynnelsen av året og inn-
tektsføres med 1/12-del pr måned.

Salg av produkter inntektsføres på 
leveransetidspunkt. Provisjon og andre 
inntekter inntektsføres etter hvert som  
de opptjenes.

Varebeholdningen
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til  
laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Ukurans er hensyntatt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er 
oppført i balansen til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres ved individuell 
vurdering av de enkelte utestående  
fordringer.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres  
og avskrives over driftsmidlets  
økonomiske levetid over en regnskaps- 
periode. Vedlikehold av driftsmidler  
kostnadsføres løpende, mens  
påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives over 
resterende økonomisk levetid.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare skatt 
og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med 22%/23% på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller 
som eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skatte- 
reduserende midlertidige forskjeller som 
reverseres eller kan reverseres i samme 
periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet 
etter den indirekte metoden. Kontanter 
og kontantekvivalenter omfatter  
kontanter, bankinnskudd og andre  
kortsiktige, likvide plasseringer som 
umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko 
kan konverteres til kjente kontantbeløp 
og med forfallsdato kortere enn tre  
måneder fra anskaffelsesdato.

Forskning og Utvikling
Kostnader til forskning og utvikling  
er utgiftsført fortløpende i takt med  
prosjektets ferdigstillelse.
Kostnadene inngår som en del av  
andre driftskostnader.

Vareforbruk
Vareforbruk inkluderer alle innsats- 
faktorer knyttet til produktsalg og  
tjenester herunder kurskostnader. 

Note 1 - Inntekter pr segment
Alle inntekter er opptjent i Norge.

 

2018 2017

Serviceavgift 17 895 180 16 279 738

Produkter 8 155 217 5 375 402

Regnskap & Økonomi 1 573 124 1 605 513

Kursvirksomhet 64 802 047 64 331 541

Årsmøte og Overskudd 5 730 610 5 363 453

Provisjon og andre inntekter 5 854 147 5 472 362

Sum driftsinntekter 104 010 325 98 935 135

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse tillitsvalgte

 

2018 2017

Lønn 28 357 619  24 224 474 

Arbeidsgiveravgift 4 347 402 3 854 013 

Pensjon -og personalforsikring 1 993 051  2 367 292 

Andre personalkostnader 2 316 505  1 715 359 

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig 1 788 430  2 623 491 

Honorar tillitsvalgte 346 100 261 300 

Honorar styret 260 375 308 800 

Sum lønnskostnader 39 409 482 35 354 729 

 

GODTGJØRELSER 2018 2017

Lønn administrerende direktør* 1 114 564 940 128 

Pensjon administrerende direktør 71 961 75 566 

Andre fordeler administrerende direktør 19 429 23 037 

Styret 260 375 308 800 

Lovpålagt revisjon 119 028  124 425 

Revisor konsulentbistand 0 696 279 

Regnskap Norge har i 2018 sysselsatt i gjennomsnitt 36 årsverk, 
andel lønn i Regnskap Norge AS utgjorde 29 årsverk, og andel  
i Regnskap Norge (mor) utgjorde 7 årsverk. I 2017 var det i  
gjennomsnitt 33 ansatte, andel lønn i Regnskap Norge AS  

utgjorde 27 årsverk og andel i Regnskap Norge utgjorde 6.  
Kostnader til rekruttering er inkludert under ”andre personal-
kostnader” med kr 699 813 i 2018 og kr. 485 387 i 2017.

*Lønn administrerende direktør gjelder lønn til Christine Lundberg Larsen og feriepenger til Sandra Riise (2017).

Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. 
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Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obliga-
torisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordningen som 
tilfredsstiller kravene i loven. Regnskap Norge AS er solidarisk 
ansvarlig i forhold til de pensjonsforpliktelser som er forbundet 

med de avtaler Regnskap Norge har med Storebrand. Pensjons-
ordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og 
omfatter 1 person knyttet til ytelsesbasert pensjon og 36 personer 
knyttet til innskuddsbasert pensjon pr 31.12.2018.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Note 4 - Skatt, midlertidige forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

 

ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2018 2017

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skattefordel -849 864 -544 340

Skattekostnad ordinært resultat -849 864 -544 340

Skattepliktig inntekt

Ordinært resultat før skattekostnad -4 011 118 -2 176 092

Permanente forskjeller -45 001 -269 001

Årets endring i midlertidige forskjeller -243 831 -97 211

Skattepliktig inntekt -4 299 950 -2 542 304

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Sum betalbar skatt i balansen 0 0

Beregning av effektiv skattesats:

Resultat før skatt -4 011 118 -2 176 092

Beregnet skatt av resultat før skatt -922 557 -522 263

Skatteeffekt av permanente forskjeller -10 350 -64 560

Effekt av endring av skattesats 83 044 42 483

Sum -849 864 -544 340

Effektiv skattesats 21,2% 25%

 

IKT Inventar SUM

Anskaffelse pr 01.01.2018                     7 296 914            1 142 083      8 438 997 

+ Tilgang i året 1 178 511 0 1 178 511

 - Avgang i året 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 2018 8 475 425            1 142 083 9 617 508

Akkumulert avskrivning 01.01.2018                     6 877 211        1 093 757      7 970 968 

Årets avskrivning                         304 214             11 598          315 812

Akkumulert avskrivning 31.12.2018                     7 181 426        1 105 355      8 286 781

Bokført verdi 31.12.2018                      1 294 000             36 728       1 330 728

Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år 

Avskrivningsplan lineær lineær 

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

 

BEHOLDNING PLASSERINGER: 2018 2017

Pengemarked 3 318 268  3 268 098 

Sum pengemarked 3 318 268 3 268 098 

Obligasjoner  10 187 442  10 170 343 

Sum obligasjoner 10 187 442 10 170 343

Eiendom 2 105 563  2 041 823 

Hedgefond 117 350  195 175 

Aksjer i utland  2 476 416  2 476 416 

Diversifiserte norske aksjer  1 312 300  1 312 300 

Sum aksjer og andeler 6 011 628 6 025 714

Sum 19 517 338  19 464 155 

Markedsverdi 21 269 564 21 613 460

Beholdningen av pengemarked er klassifisert som kortsiktig eiendeler som en del av bankinnskudd og pengemarked.

Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennom-
arbeidet finansstrategi og er godt diversifisert med et langsiktig 
fokus. Alle plasseringer er bokført til anskaffelseskost. Plasserin-

ger som er redusert i verdi, er nedskrevet til markedsverdi 31.12. 
på bakgrunn av den usikre situasjon i finansmarkedet. Oppnådd 
avkastning (realisert og urealisert) for året 2018 er -1,6 %.

Note 6 - Pengemarked, obligasjoner og andre langsiktige plasseringer

 

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER KNYTTET TIL: 2018 2017 ENDRING

Varige driftsmidler -309 998 -697 354 -387 356

Fordringer -1 134 171 -990 645 143 525

Sum -1 444 169 -1 688 000 -243 831

Akkumulert fremførbart underskudd -6 860 203 -2 560 253 4 299 950

Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel -8 304 372 -4 248 252 4 056 119

Utsatt skattefordel (22%/23%) -1 826 962 -977 098 544 440

Effekt av endring av skattesats 83 044 42 483  

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt  
skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:
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Note 7 - Kundefordringer/andre fordringer/annen kortsiktig gjeld

 

KUNDEFORDRINGER: 2018 2017

Kundefordringer til pålydende  18 447 404  14 033 738 

Avsetning tap på krav  -1 210 863  -1 082 125 

Sum fordringer  17 236 541  12 951 613 

ANDRE FORDRINGER:

Opptjente inntekter  75 105  169 184 

Andre kortsiktige fordringer 802 053  1 057 235 

Sum andre fordringer 877 158 1 226 419

ANNEN KORTSIKTIG GJELD:

Påløpne feriepenger -2 867 611 -2 290 685

Annen kortsiktig gjeld -2 772 739 -1 898 695

Sum annen kortsiktig gjeld  -5 640 350 -4 189 380

Varebeholdningen består av varer for videresalg. Beholdningen er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Note 8 - Varelager

Note 9 - Bundne midler

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 30 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 3 000 000.
Foretaket har én aksjeklasse.

Note 10 - Aksjekapital

Note 11 - Aksjonærer

 

AKSJONÆRENS NAVN Antall aksjer Eierandel

REGNSKAP NORGE 100 100,00%

Sum 100 100,00%

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2018. Foretaket har 1 aksjonær. 

Note 12 - Forhold til samarbeidende selskaper

 

KORTSIKTIG GJELD 2018 2017

Annen kortsiktig gjeld 2 855 329 1 290 634

INNTEKTER

Salg av Pintell veiledere 0 291 644

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Royalty 4 320 833 4 134 522

FINANS

Rentekostnader 10 097 4 375

Regnskap Norge AS har et administrativt fellesskap med  
Regnskap Norge med felles administrasjon og lokaler.  
Alle medarbeidere er ansatt både i Regnskap Norge og  

Regnskap Norge AS og selskapene har solidarisk ansvar.  
Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre  
kostnadene fordeles på faktureringstidspunktet.

 

Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2018 3 000 000  25 353 341  28 353 341 

Årets resultat  -3 161 254  -3 161 254

Egenkapital 31.12.2018 3 000 000 22 192 087  25 192 087

Note 13 - Egenkapital

 

 2018 2017

Varebeholdning  351 964  274 807 

 

 2018 2017

Bundne midler på skattetrekkskonto  1 451 160 1 491 786 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

 
Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den 
interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
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Til generalforsamlingen i Regnskap Norge AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Regnskap Norge AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 3 161 254. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
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Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 13. mars 2019  
Deloitte AS  
 
 
 
 
Grete Elgåen  
statsautorisert revisor 
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Årsmelding 
2018

Regnskap Norge | Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo 

Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo | 23 35 69 00 

post@regnskapnorge.no | regnskapnorge.no
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