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Christine har ordet

Regnskapsbransjen står midt i sin største 
omstilling så langt i historien, og den 
teknologiske utviklingen effektiviserer 
regnskapsproduksjonen på en måte 
vi aldri har sett tidligere. Tilsvarende 
skjer i mange bransjer som følge av det 
digitale skiftet – kompleksiteten øker og 
endringene skjer stadig raskere. Dette gjør 
at regnskapsførers økonomiske forståel-
se, inngående kunnskap om regelverk og 
evnen til å se de økonomiske sammen-
hengene i en virksomhet blir viktigere 
enn noen gang! 

Nye teknologiske løsninger gir nye forret-
ningsmuligheter for regnskapsbransjen i 
form av verdiøkende tjenester til kunde-
ne. Et kontinuerlig oppdatert regnskap, 
tilgjengelig i sanntid for både kunden  
og regnskapsfører, øker relevansen for 
regnskapet som styringsgrunnlag og 
regnskapsfører vil fremover i enda større 
grad være rådgiver for kundene når det 
gjelder økonomistyring og regnskaps- 
nære problemstillinger.

I dette bildet er det viktig for en virksom-
het som Regnskap Norge å være i forkant 
av utviklingen. Ikke bare å peke på hva vi 
tror vil skje, men faktisk gjøre en omstil-
ling selv som er tilpasset medlemmenes 
nye arbeidshverdag. Vi startet 2017 med å 
kartlegge medlemsreisen for å få et klart 
bilde av alle de ulike treffpunktene vi har 
med våre medlemmer, og hvilke behov og 
forventninger medlemmene har til oss. 

For å møte medlemmenes behov og  
forventninger ble det naturlig å se på 
organiseringen i foreningen, og sikre 
at Regnskap Norge er organisert på en 
måte som imøtekommer disse. De siste 
årene har noen medlemmer opplevd 
organisasjonen som lukket, det har vært 
usikkerhet knyttet til hva pengene brukes 
til og misnøye til at fagsupporten har hatt 
begrenset åpningstid. Den nye organi-
seringen har medlemmene i sentrum 
og skal sikre økt åpenhet om hvordan vi 
jobber. Vi skal ta en tydeligere nærings-
politisk stemme, og holde medlemmene 
oppdatert på hvilke saker vi jobber med  
 

 

på vegne av bransjen. I tillegg har vi økt 
tilgjengeligheten til fagsupporten ved 
å utvide åpningstiden betraktelig. Og 
ikke minst har vi i 2017 økt trykket på 
å bygge et positivt omdømme for regn-
skapsbransjen, for virkelig vise hvilken 
verdi regnskapsfører tilfører det private 
næringslivet.
 
Videre har Regnskap Norge arbeidet med 
å utvikle kompetansedelen fra kunn-
skapsformidling til også å omfatte ferdig-
hetsutvikling. Nytt hovedmål er å bidra 
til lønnsom vekst for regnskapsbransjen i 
en digital hverdag. Konkret har det i 2017 
vært gjennomført flere kurs for ledere og 
rådgivere, og vi har lansert et forretnings-
utviklingsprogram. Over 100 treningsda-
ger er gjennomført ute hos medlemsvirk-
somheter, og tilbakemeldingene er svært 
positive. Sammen med våre medlemmer 
rigger vi oss for den nye hverdagen og ser 
nye teknologiske løsninger som en god 
mulighet til å utvikle oss.

Christine Lundberg Larsen,  
administrerende direktør i Regnskap Norge

– Nye teknologiske  
løsninger gir nye  
forretningsmuligheter for 
regnskapsbransjen i form  
av verdiøkende tjenester  
til kundene. 

Regnskap Norge

Regnskap Norge er profesjons- og 

bransjeforeningen for autoriserte 

regnskapsførere i Norge. 

Vi jobber for at regnskapsføreren blir sett 
på som hjelperen i bedriftenes økono-
miske hverdag. Regnskap Norge driver et 
omfattende kvalitets- og informasjonsar-
beid, gir faglig støtte til medlemmene og 
følger bransjeutviklingen tett. Foreningen 
ivaretar medlemmenes interesser og er en 
viktig høringsinstans. Som ledende leve-
randør av kurs- og kompetanseprodukter 
bidrar vi til medlemmenes og bedrifters 
faglige utvikling. Ved utgangen av 2017 
hadde foreningen 7600 medlemmer, noe 
som tilsvarer nærmere 70 % av alle auto-
riserte 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 etter-
spørselen etter regnskapstjenester er i 
stadig vekst. I dag benytter mer enn 400 
000 virksomheter i næringslivet seg av 
eksterne regnskapsførere.

Ansatte
34

Nøkkelinformasjon 2017

Personmedlemmer
7 633

Bedriftsmedlemmer
2 204

Antall solgte kurs
29 068

Gjennomførte  
kvalitetskontroller

337

Omsetning (MNOK)
116,4

Resultat (MNOK)
2,3

Resultatgrad
2 %

Egenkapital (MNOK)
92

Egenkapitalandel
77 %
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Strategi 2015-2017

Misjonen slår fast at foreningen skal 
kjempe for at regnskapsføreren blir sett 
på som hjelperen i bedrifters økonomiske 
hverdag, mens visjonen er at vi alle skal 
være overskuddsmennesker.

Hovedmålet er tredelt; ved at foreningen 
skal være verdifull for sine medlemmer, 
verdifull for bedriftene, og at den kal være 
en kraft i samfunnet.

Foreningens strategiske satsningsom-
råder er markedsorientering, ramme-
betingelser, synliggjøre teknologiske 
muligheter, kompetansesatsing, og 
framtidsorientering. 

Strategien bygger på viktigheten av regn-
skapet som styringsgrunnlag. Regnskaps-
kapskompetanse er viktigere for bedrif-
ters verdiskapning nå enn noen gang. De 
trenger en rådgiver som er på bedriftens 
side.

Strategiperioden ble avsluttet i 2017 med 
det siste gjenstående tiltaket med tilpas-
ning av organisasjonen i Regnskap Norge 
til nye fokusområder og ambisjoner.

Vi står nå foran en revisjon av vår nåvæ-
rende strategiplan som varer ut 2017, og 
planlegger i hovedtrekk å bygge videre på 
nåværende modell.

Omorganisering

Medlemsfokus har vært førende for den 
nye modellen, med blant annet et styrket 
medlemssenter som håndterer alle  
henvendelser, og en utvidet fagsupport 
som er åpen hele dagen.

Videre gjør vi et løft når det gjelder  
medlemmenes møteplasser, ved å  
dedikere en ressursperson til å  
koordinere medlemsaktivitetene, 
sikre høy kvalitet og opplevd verdi. 

Til grunn for den nye organiseringen  
lå blant annet mål om en samordnet  
og enhetlig kontaktflate mot medlemmer 
og kunder, og en tydeligere  
næringspolitisk profil.

Medlems-
senter

Kompetanseprodukter  
og tjenester

Kommunikasjon og  
næringspolitikk

Teknologi 
og innovasjon

Lønn og HR

Økonomi, HR
Strategiske 
møteplasser

Adm.
direktør

Effektiv, tilgjengelig  
forutsigbar kontaktflate  

med høy servicegrad.

Herunder medlem-,  
fag- og kurssupport

Utvikle fremtidens produkter  
og tjenester for  

regnskapsbransjen.

Herunder kurs og  
medlemsfordeler.

Sikre faglig utvikling og  
synlighet i markedet.

Herunder påvirkning  
av rammebetingelser og  

politisk synlighet.

Utforske og bygge på nye 
teknologiske muligheter  

– være rollemodell.

Nettverk og  
arrangementer

Organisasjonskart – 1. september 2017

Vi skal kjempe  
for at regnskapsføreren  

blir sett på som hjelperen i  
bedriftens økonomiske hverdag

Vi er overskuddsmennesker!

Verdifull for 
bedriftene

Synliggjøre verdiskapningen 
bransjen/profesjonen  

bidrar til

En kraft i  
samfunnet

Påvirke omverdenens syn  
på medlemmene (profesjonen)

Verdifull for 
medlemmene

Hjelpe våre medlemmer
å levere nyttige styringsråd

Kompetanse Teknologi Autorisasjon

Rammebetingelser

Markedsorientering Fremtidsinnsikt Heltejobben, 

snakke vår sak

Regnskap som styringsgrunnlag

Regnskap er viktigere for bedrifters verdiskapning nå enn noen gang. Bedriftene trenger en rådgiver som er på sin side!

Nysgjerrig Ansvarlig Modig Engasjert

– Regnskapsføreren er hjelperen i
bedrifters økonomiske hverdag

MISJON

VISJON

HOVEDMÅL

STRATEGIER

VERDIGRUNNLAG

VÅRE VERDIER

I 2015 ble det utviklet en omfattende strategiplan, som utgjør en oversikt 

over foreningens misjon, visjon, mål, strategi og verdigrunnlag. 

Foreningen har i 2017 innført ny organisasjonsmodell, 

med et styrket medlemsfokus og ny ledergruppe. 
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Medlemssenteret

Vi er fortsatt noe i støpeskjeen, men ser 
allerede økt effektivitet på saksbehand-
ling, svar til medlemmene og at vi jobber 
mer samlet mot målene om å levere høy 
kvalitet og skape god medlemskontakt.

God medlemskontakt er utrolig viktig, og 
innspillene vi får gjennom denne kontak-
ten er med på å forme hvordan vi i Regn-
skap Norge jobber som organisasjon for 
å fungere best mulig for medlemmene. 
Rådgiverne på medlemssenteret er invol-
vert i satsningsområder og prosjekter slik 
at vi sikrer at tilbakemeldingene vi får blir 
tatt med til alle deler av organisasjonen.

Vi er fornøyde med effekten omorga-
niseringen har gitt! Vi jobber tettere i 
organisasjonen og involverer hverandre 
aktivt i den daglige driften. Mye er gjort 

på relativt kort tid – vi har blant annet 
dannet et stort team sammensatt av 
tidligere ulike avdelinger. Det har gitt oss 
en bredere kompetanse og bedre innsikt i 
prosessene.

Utvidet åpningstid og bedre systemer
Vi fikk tidligere tilbakemelding på at fag-
supportens åpningstid var for kort. Vi har 
derfor utvidet tilgjengeligheten på telefon 
fra tre timer, mandag til torsdag, til hele 
arbeidsdager alle dager i uken. Denne 
endringen krever naturlig flere ressur-
ser, og vi ønsker å utvide oss for å styrke 
tilgjengeligheten og fagmiljøet vårt.

Vi ser positivt på å utvikle oss videre for å 
møte medlemmenes forventninger. Bedre 
systemløsninger som CRM og kursdatabase 
utvikles nettopp for å kunne tilrettelegge 

for en enda mer smidig opplevelse når 
medlemmene er i kontakt med oss.

Fra medlemmene får vi gode tilbakemel-
dinger på hvordan vi håndterer medlems-
kontakten. I årets medlemsundersøkelse 
fikk vi også en relativt høy, men likevel en 
noe lavere score på tilgjengeligheten enn 
vi mener er tilfredsstillende. Denne skal 
vi med våre tiltak og satsning forbedre 
fremover!

Medlemsundersøkelsen 
Medlemsundersøkelsen ble gjennomført 
i november 2017. Den gir en oppdatert 
status på hvordan medlemmene vurderer 
foreningens tjenestetilbud og hva som  
betyr mest for dem. Undersøkelsen  
belyser også hva Regnskap Norge bør 
prioritere for sine medlemmer i tiden 
fremover. Regnskap Norge benytter  
undersøkelsen i arbeidet med prioritering 
og utvikling av tilbud til medlemmene. 

Medlemmene anser et medlemskap i 
Regnskap Norge for å være et kvalitets-
stempel og et positivt bidrag til deres  
omdømme. Dette forholdet har ligget 
stabilt gjennom mange år, og er et  
resultat av vårt faglige, kvalitets- og  
utadrettede arbeid. 

Strategiske møteplasser 

Regnskapsbransjen er fragmentert og 
behovet er derfor ulikt blant medlemme-
ne våre, noe som fordrer at vi tilbyr flere 
ulike type arrangementer og møteplasser.

Medlemsmøter og Regnskap Norges 
første webinar
I løpet av året har vi gjennomført med-
lemsmøter i de største byene i Norge 
med tittelen «Hva nå?». Der snakket vi 
om kundekommunikasjon, lønn & HR, 
og prismodeller. Målet var å nå ut bredt, 
ha en dialog med medlemmene og ta opp 
aktuelle tema for bransjen. Det hele ble 
avsluttet med medlemsmøte som webinar 
– for øvrig Regnskap Norges aller første.

I juni arrangerte vi foreningens årsmøte. 
Vi fokuserte der på interessante oppdate-

ringskurs for bransjen, i tillegg til at den 
australske regnskapsguruen Rob Nixon 
snakket om fremtidens regnskapsfører-
selskap. Målet var at 200 medlemmer 
skulle delta på generalforsamlingen. 
Storforum, et nettverk for lederne i de 
største regnskapsbedriftene, ble avholdt 
tre ganger. 

Den årlige konferansen for ERFA-ledere, 
et landsdekkende nettverk som har røtter 
tilbake til foreningens oppstart, ble arran-
gert i november. I tillegg har vi også hatt 
besøk av og reist ut til mange nettverks-
grupper og medlemsbedrifter.

I september inviterte vi for første gang til 
konferansen Overskudd 2017. Målet var å 
etablere og gjennomføre arrangementet, 
og tiltrekke oss 500 deltakere. 

Resultat
På medlemsmøtene møtte vi rundt 250 
medlemmer, 340 fulgte livesendingen 
av webinaret og 500 har sett webinaret i 
etterkant. Vi ser at webinar er en effektiv 
måte å nå ut til mange på, og har også 
brukt det i kurssammenheng. Under 
årsmøtet deltok 203 stemmeberettigede 
medlemmer ved fysisk oppmøte. På Over-
skudd 2017 deltok nesten 600 deltakere.

Veien videre
Vi viderefører Overskudd og har i 2018 
målsetting om å samle 1000 deltakere til 
dette arrangementet. I tillegg er vi i start-
fasen av etablering av to nye nettverk, 
både for yngre medlemmer og bedrifter 
med vekstambisjoner. Og ikke minst er 
vi i gang med planleggingen av Regnskap 
Norge sitt 50-årsjubileum i 2019.

Regnskap Norges medlemssenter så dagens lys 1. september i år.  

Målet med et eget medlemssenter har vært å øke tilgjengeligheten  

vår og servicen overfor medlemmene. Når vi jobber samlet mot  

målet blir vi mer robuste, og skaper en bredere kompetanse internt.  

I dag mottas alle henvendelser om medlemskap, forsikring, kurs  

og fagsupport av medlemssenteret.

Møteplassene våre består av nettverksgrupper, seminarer, frokost- 

møter, medlemsmøter og større arrangement som Årsmøte og  

Overskudd. Vårt overordnede mål er å støtte og bevege bransjen gjennom  

å ta opp relevante tema og utfordringer på alle møteplassene våre. 
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Kommunikasjon  
og næringspolitikk

Medlemskommunikasjon  
og synlighet for bransjen

Vi sender ukentlig ut nyhetsbrev til våre 
medlemmer med oppdaterte fag- og bran-
sjenyheter, og ser at vi når ut til veldig 
mange av medlemmene våre på denne 
måten – med en åpningsrate på mer enn 
40 %. Nyhetene publiseres fortløpende på 
regnskapnorge.no, som er vår hovedkanal 
ut mot medlemmer og andre målgrupper.
 
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. 

Vi poster også bransjeaktuelle saker på 
sosiale medier og har mange engasjer-
te følgere som gir sakene god organisk 
spredning. Vi doblet antallet følgere på 
Facebook i løpet av 2017, og hadde ved 
utgangen av året rundt 4 000 følgere. 
Vi ønsker å rekruttere flest mulig av 
medlemmene til denne kanalen, men 
også andre grupper som har interesse av å 
følge oss. På LinkedIn har vi i overkant av 
3 600 følgere, hvor antallet har økt i takt 
med vår aktivitet i kanalen.

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 2017 ble Regnskap Norge nevnt 
310 ganger i media. Tvangsmulkt og hvor-
dan dette rammer mange næringsdriven-
de ufortjent hardt var det temaet vi oftest 
fikk synliggjort i løpet av året.

Vi kontaktes gjerne av media i forbindelse 
med skattemeldingen, og vår hensikt er 
da å fremstå som eksperter for å fremme 
bransjens kompetanse.

I forbindelse med at temaene digita-
lisering og automatisering stadig har 
frekventert mediene, og at flere har antatt 
og uttalt at regnskapsføreryrket skal dø 
ut, har det også vært viktig å løfte bredden 
i kompetansen og hva regnskapsførere 
kan tilby av tjenester. I tilknytning til –  
og for å svare på – utspillene har vi vært i 
Finansavisen, Dagens Næringsliv og E24 
med budskap om at regnskapsbransjen 
er i stadig endring, men langt fra utdø-
ende – og at de som påstår dette mangler 
kjennskap til bransjen.

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

Synlighetskampanje
På slutten av året satte vi i gang  
kampanjen Ingen kjenner deg bedre. 
Målet med kampanjen var å fremme regn-
skapsførere som bedriftens rådgiver og 
synliggjøre bransjens verdiskapning. 

Vi produserte 4 filmer med regnskapsfø-
rere 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 Face-
book, LinkedIn og Youtube, og fikk over 
en million visninger. Vi publiserte også 
artikler som utdypet forretningsrelasjo-
nen og hvordan regnskapsføreren bidro 
til verdiskapning for kunden.

Veien videre
Med ny kommunikasjonsstrategi i 2018 
vil aktiviteten i de ulike kanalene våre 
settes enda mer i system – slik at vi kan 
jobbe enda mer målrettet og effektivt med 
kommunikasjonsarbeid fremover.

Næringspolitikk – vår rolle  

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

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 foregår det jevnlig 
utstrakt kontakt med myndigheter, poli-
tikere og samarbeidspartnere, i form av 
møter, høringer og uttalelser. 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. 
Tilfredsheten hos medlemmene er  
4,8 av 6. Ambisjonen fremover er å øke 
denne – ikke minst gjennom å synlig- 
gjøre det næringspolitiske arbeidet og 
resultatene som oppnås bedre. 

 
 
 
 

Fokusområder i 2017
Prioriterte områder innen nærings- 
politikk er regnskapsførernes egen  
rammelovgivning, regelverksutvikling 
innen regnskap-, økonomi-, skatt- og  
avgiftsområdet, forenkling og gode  
rammebetingelser for næringslivet  
(særlig SMB-markedet), rettssikkerhet  
og samfunnsansvar.

Tilleggsskatt, tvangsmulkt  
og varslingsrutiner

Vi har hatt særlig oppmerksomhet rundt 
praktiseringen av reglene for tilleggs-
skatt, tvangsmulkt og varslingsrutiner, 
der målet er å styrke rettssikkerheten for 
både skattyterne selv og deres hjelpere; 
regnskapsførerne. Her har vi god nytte av 
de eksemplene som medlemmene bringer 
inn, og som oppleves som urimelig ilagt 
på grunn av unnskyldelighet. Saken reises 
først og fremst overfor de lovgivende og 
utøvende myndigheter, men vi oppsøker 
også eksponering i media for å få økt opp-
merksomhet og støtte til saken. 

Forenklinger

Parallelt jobbes det kontinuerlig med 
ulike forenklingssaker. Sakene frontes 
mot relevante myndigheter, og der det er 
relevant i allianse med andre aktører. For 
å holde trykket oppe gjennomfører vi også 
årlig en Forenklingskonferanse, i sam-
arbeid med NHO og Revisorforeningen, 
der politikere, myndigheter og næringsliv 

møtes til debatt og erfaringsutveksling. 
Konferansen tiltrekker seg innledere fra 
både politisk og byråkratisk ledelse, og 
har befestet seg som en arena å regne med 
og med positiv effekt for vår synlighet i 
det næringspolitiske bildet. 

Sirkulærøkonomi og  
regnskapsbransjens rolle
 
Sirkulærøkonomi har nådd den politis-
ke agendaen, også i Norge. For å bidra 
til fremtidig vekst må vi satse grønnere, 
smartere og mer nyskapende – legge om 
fra lineær til sirkulær økonomi og utvikle 
forretningsmodeller som tar høyde for 
gjenbruk og høy ressursutnyttelse. For å 
lykkes må det også være lønnsomt. Dette 
åpner for nye tjenester og forretningsmu-
ligheter for regnskapsbransjen. 

I tillegg til at overgang til sirkulær øko-
nomi vil påvirke regnskap og bokføring, 
og sannsynligvis føre til nye rapporte-
ringsbehov, vil regnskapsfører kunne ta 
en betydelig rolle i å bidra til lønnsomhet 
for bedriftene i et sirkulært kretsløp. Som 

SMB-markedets nærmeste økonomiske 
rådgivere, er regnskapsbransjen godt 
rustet til å bære næringslivets stemme 
og ta bedriftsøkonom-rollen i sirkulær-
økonomien. Med dette som målsetning 
har vi startet arbeidet med å synliggjøre 
og posisjonere foreningen og bransjen 
innenfor området. Som tiltak har vi blant 
annet stilt i høring på Stortinget, og vi  
har knyttet oss til Circular Norway som 
strategisk samarbeidspartner. 

I tillegg til å engasjere oss overfor  
meningsbærere, myndigheter og andre  
i det offentlige rom, vil vi fremover jobbe 
med tilbud som forbereder regnskaps- 
fører på å bli en god rådgiver for  
sirkulære selskaper.

Resultater
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. En ambisjon 
for 2017 har imidlertid vært å bli hørt og 
få gjennomslag i minst 10 saker. Det er 
oppnådd. Her er en «varetelling» med det 
viktigste: 

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

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

nyttig fag- og bransjeinformasjon på regnskapnorge.no, befeste og styrke vår posisjon og gjennomslagskraft 

i næringspolitiske saker, videreutvikle kvalitetskontrollen og avlede kvalitetshevende tiltak, samt bidra med 

relevant bransjestatistikk gjennom undersøkelser og annet analysearbeid

– Vi jobber aktivt mot media for  
å profilere regnskapsbransjen
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Tvangsmulkter og varsling
• Varslingsrutiner for tvangsmulkt er 

forbedret, det går nå også egne varsler 
til regnskapsfører 

• Redusert tvangsmulkt for manglende 
tredjepartsopplysninger (fra to til ett 
rettsgebyr)

• Lempninger i retningslinjene for  
ileggelse av tvangsmulkt ved at det  
ved vurderingen skal tas mer hensyn  
til skattyters positive etterlevelses- 
historikk

Forenklinger
• Fritak fra revisjonsplikt for  

små konsern
• Adgang for autorisert regnskapsfører  

til å bekrefte aksjekapital gjort opp  
i penger

• Forenklinger revisors særattestasjoner
• Enklere saksbehandlingsregler  

i aksjeloven
• Unntak fra årsberetning for små foretak
• Avvikling av kravet om åpningsbalanse 

ved stiftelser med tingsinnskudd, samt 
fusjon, fisjon og ved omdanning av  
AS til ASA

• Redusert oppbevaringstid for regn-
skapsførers oppdragsdokumentasjon 

• Hvitvaskingsloven: Innføring av 
beløpsgrense for kontantbetaling til 
forhandlere av gjenstander (unngår  
en byråkratisk og kompliserende  
rapporteringsplikt)

• Vedtak om innføring av SAF-T  
fra 2020

Arbeid med ny regnskapsførerlov

En spesielt viktig og pågående sak er 
lovutvalgsarbeidet som skal gi fremti-
dens regnskapsførerlov. Vår målsetning 
i lovutvalget har vært å bevare, styrke og 
modernisere regnskapsførerloven, med 
fokus på kvalitet i regnskapsleveransen 
og verdi for kunden. Innenfor denne 
rammen er de meningene som er brakt 
inn et resultat av utstrakt medlemsinvol-
vering og -forankring. I tillegg til styret og 
fagutvalget, som har fulgt saken løpende, 
er det etablert en egen rådgivende refe-
ransegruppe med bred sammensetning 
fra medlemmene. Saken er også løftet inn 
på en rekke andre medlemsarenaer, som 
bl.a. ERFA-lederkonferansen og Forum for 
storbedrifter. Disse aktivitetene har gitt 
bred støtte og forankring for de synspunk-
ter vi jobber for i utvalget, blant annet: 

• At det opprettholdes en tydelig  
rolledeling mellom regnskapsfører  
og revisor, der regnskapsfører er  
kundens kvalitetssikrer og revisor  
allmennhetens kontrollør

• Økt fokus på regnskapsforetaket i loven
• Økt fleksibilitet i etterutdanningskravet
• At dagens grunnlag for autorisasjons-

plikt opprettholdes, med teknologinøy-
tral forståelse

• Ny tittel
• Utdannings- og praksiskrav tilpasset 

utviklingen og nye behov
• Bortfall av krav om at daglig leder må 

være autorisert
• Balansert sanksjonsnivå

De tre første punktene er det allerede lagt 
premisser for i utredningen om revisor- 
loven som kom i juni 2017, og saken ligger 
godt an for det øvrige. Endelig visshet 
om lovutvalgets innstilling kommer når 
utredningen om regnskapsførerloven 
avlegges våren 2018.

God regnskapsføringsskikk og 
felles nordisk bransjenorm

Fra 2017 inngår betalingsoppdrag som 
eget oppdragsområde i standarden for god 
regnskapsføringsskikk. 

Mens god regnskapsføringsskikk i Norge 
er forankret i regnskapsførerloven, finnes 
det ingen tilsvarende offentlig autori-
sasjonsordning i Norden. Bransjefore-
ningene i Sverige og Finland har likevel 
foreningsbaserte ordninger, og utvikler 
også egne normer.  
 
For å gi dette økt tyngde ble det i 2017 
utarbeidet en felles nordisk standard 
– på overordnet nivå – som bygger på 
hovedprinsippene i norsk god regnskaps-
føringsskikk. Det endrer altså ikke det 
materielle i Norge. Gevinsten er likevel 
at regnskapsbransjen i Norden samlet får 
en styrket kraft, og ikke minst i marked-
skommunikasjonen og innsalget utenfor 
egne grenser. 
  
Veien videre
I 2018 vil vi fortsette å ha fokus på gjen-
nomslagskraft og tydeliggjøring av vår 
næringspolitiske profil. Vi jobber blant 
annet med en egen landingsside som skal 
fremme de områdene og sakene vi jobber 
for i vårt påvirkningsarbeid. Vi er også i 

gang med å revidere, utfylle og prioritere 
listen vår med forenklingstiltak. 

Som ledd i synliggjøring planlegger vi for 
første gang å delta på Arendalsuka, som går 
av stabelen i august. Her vil vi løfte frem 
rettssikkerhet som tema, knyttet til reglene 
og praktiseringen av tilleggsskatt og tvangs-
mulkter. Dette er et område som medlem-
mene har fremhevet som spesielt viktig at 
vi engasjerer oss i, ikke minst på grunn av 
det risikobildet som reglene skaper for  
både regnskapsførerne og deres kunder. 
Målsetningen er å påvirke til å endre  
praktisering som rammer den lojale  
skattyter urimelig.

Arbeidet med ny regnskapsførerlov  
fortsetter i 2018. Først frem til avleggelse 
av utredningen, og så med oppfølging av 
den videre prosessen med høring som 
første trinn. Endelig lovvedtak kan ikke 
påregnes før tidligst 2019. Når den tid 
kommer vil også god regnskapsførings-
skikk måtte tilpasses de endringer som 
kommer med ny lov. 

I mellomtiden har bransjestandardutval-
get satt i gang en revisjon av standarden 
for å se på mulig forenkling og moder-
nisering innenfor gjeldende rammer. 
Det forventes at arbeidet kan lede til et 
høringsutkast i løpet av 2018.  

Arbeidet med å synliggjøre og posisjonere 
regnskapsbransjen innen den sirkulære 
økonomien vil fortsette, med målsetning 
om å bli næringslivets ledende stemme. 

Kvalitetskontroll

Den viktigste grunnstenen for bransjens 
omdømme er kvalitet. Foreningens 
kvalitetskontrollordning har som formål 
å etterse at denne kvaliteten er tilstrekke-
lig blant medlemmene. Samtidig gir den 
viktig input til kvalitetshevende tiltak.  
I kontrollen etterses det om regnskaps- 
virksomheten drives forsvarlig og at  
regnskapsføringen utføres i samsvar  
med regnskapsførerloven og god  
regnskapsføringsskikk. 

I 2017 ble det foretatt i alt 338 stedlige  
kvalitetskontroller, hvor 39 var oppføl-
gingskontroller. Det er i tillegg utført  
47 kontorbaserte kontroller av små  
medlemsvirksomheter. 

Resultatene fra årets kontroll viser at  
andelen ordinære kontroller som  
godkjennes ligger på 85 %, som er samme 
nivå som i 2016. Dette er noe under øn-
sket målsetning om 87 %. Derimot peker 
pilen oppover for oppfølgingskontrolle-
ne, med en godkjentprosent på 92. Dette 
er klar forbedring fra fjoråret da samme 
andel var 73 %. 

Områdene med mest forekommende feil 
er stort sett de samme som tidligere, og 
knytter seg til gjennomføring og doku-
mentasjon av kvalitetskontroll (overord-
net og medarbeiderkontroll), rapportering 
til kunden og vurdering av kundens 
interne rutiner. Dette vil danne grunnlag 
for målrettede informasjonstiltak o.l.  
med sikte på økt etterlevelse fremover. 
I tillegg til tilsynsfunksjonen, tilstreber 
vi oss på at kvalitetskontrollen også skal 
ha et veiledende element og at den skal 
oppleves som positiv for dem som blir 
kontrollert. Her møtes kontrollen  
med gjennomgående gode score  
der totalvurderingen ligger på  
5,3 av totalt 6. 

Veien videre
Kvalitetsarbeidet er kontinuerlig, med 
målsetning om økt bestått andel – i første 
omgang til 90 % gitt tilsvarende kontrol-
lopplegg som til nå. Kvalitetskontrollen 
i 2018 vil bli gjennomført etter samme 
opplegg som tidligere. 

I 2016 gikk vi over på et nytt digitalt  
kvalitetskontrollverktøy. Dette vil vi  
fortsette å videreutvikle og forbedre,  
med sikte på best mulig funksjonalitet  
og brukergrensesnitt.

Vi tror også på effekt av bedre synliggjø-
ring av veiledningstjenesten. I 2017 var 
det 17 medlemsbedrifter som brukte  
tilbudet, med gode erfaringer. 

Innsikts- og analysearbeid

Hovedformålet med innsikts- og analyse-
arbeidet er å følge utviklingen i regnskaps-
bransjen og kunne synliggjøre dens verdi 
og kompetanse. For medlemmene utgjør 
det i tillegg et grunnlag for benchmarking. 

De viktigste publiseringene i 2017 er:

• Bransjerapporten, som viser sentrale 
utviklingstrekk, prognoser og nøkkel-
tall for regnskapsbransjen, basert  
på analyser av innrapporterte  
regnskapsdata

• Oppdragsmengdeindeks, som  
følger utviklingen i antall oppdrag  
i regnskapsbransjen 

• Lønnsstatistikk for autoriserte regn-
skapsførere, samt lønnskalkulator

• Undersøkelse om regnskapssystemer 

I tillegg har vi gjennomført en rekrut-
teringsundersøkelse blant de 30 største 
medlemsbedriftene, og en forenklings- 
undersøkelse i tilknytning til Foren-
klingskonferansen.

Annet innsiktsarbeid vurderes fortløpen-
de etter behov og aktualitet, for eksempel 
for å understøtte politiske saker. 

Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper. F.v. sittende: styrelederne Antti Rantalainen (FIN), Katarina 
Hedström Klarin (SWE) og Tony S. Olsen (NO). Bak f.v.: de administrerende; Antti Soro (FIN), Roland Sigbladh 
(SWE) og Christine Lundberg Larsen (NO).

– Den viktigste grunnstenen for 
bransjens omdømme er kvalitet
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Kompetanseprodukter  
og tjenester

Vi gjør deg dyktigere!
I 2017 har avdelingen for kompetanse-
produkter og tjenester arbeidet med å 
utarbeide planer og strategier for kompe-
tanseområdet. Vi har identifisert områder 
vi ønsker å fokusere på i tiden fremover, 
som blant annet inkluderer utvikling av et 
eget program for medarbeidere i bransjen. 
Vi har satt opp et eget studio i våre lokaler 
som vi blant annet bruker til webinarer, 
korte informasjonsvideoer og fagnyheter.

Kursområdet
Vi jobber kontinuerlig med å lage tids-
aktuelle kurs, både som nettkurs og på 
våre fysiske fagdager. Fagdagene samler 
mange mennesker, og antall som gjen-
nomfører nettkurs er fortsatt økende. Vi 
ser at flere kombinerer nettkurs og fysiske 
kurs. Kurs i utlandet holder seg jevnt og 
bra – det er et kjærkomment avbrekk for 
mange med læring i lysere og varmere 
klima. Våre kurs evalueres fortsatt høyt 
av kursdeltakerne og vi arbeider kontinu-
erlig med å se på nye og effektive måter å 
levere kompetanse på. På en skala fra 1-6 
scorer våre fysiske kurs 4,9. Nettkursene 
scorer enda høyere og har et snitt på  
5,0 for 2017.

Regnskap Norge hadde i 2017 en liten 
oppgang på fagdager på 1,5 %. Nettkur-
søkningen var på nær 7,5 %, mens vi så 
en nedgang på enkeltstående kurs. Totalt 
dekker kursområdet 65 % av markedets 
oppdateringsbehov, og vårt mål er å 
bevege oss mot 70 % av markedet innen 
området regnskap, skatt og avgift.

Forretningsutvikling og  
programtilbud til medlemmene
Gjennom årene har Regnskap Norge 
fulgt nøye med medlemsbedriftenes økte 
behov for å styrke sin evne og gjen-
nomføringskraft til å møte endringer i 
rammebetingelser, arbeidsmetoder og 
kommersielle vilkår. I 2016 ble et forret-
ningsutviklingsprogram utformet og tre 
pilot-bedrifter valgt ut til å teste program-
met. I de første månedene i 2017 fikk 
pilotene trening innen strategisk retning 
og identitet, lederskap, medarbeiderskap, 
relasjon, marked og salg. Tilbakemeldin-
gen fra pilotene var entydige. Programmet 
traff de temaene som ledelsen og medar-
beiderne følte var viktige å adressere for 
regnskapsvirksomhetens fremtid. 

Basert på erfaringene fra pilotarbeidet, 
ble det endelige programmet formet og 
tilbudt markedet. Regnskap Norge AS har 
i 2017 levert et betydelig antall  trenings-
dager rundt om i Norge, og leveransene 
fortsetter videre i 2018. Med forretnings-
utviklingsprogrammet bidrar Regnskap 
Norge til å styrke medlemsbedriftenes 
evne til å møte fremtiden.

Regnskap Norge gjennomfører blant  
annet frokostmøter og interne møter  
for å øke kjennskapen, og ved årsskiftet 
var det flere enn 10 bedrifter i gang med 
Forretningsutviklingsprogrammet. 

Vi vil videreutvikle programmet i 2018 og 
starte opp flere interne prosesser ute hos 
våre medlemmer, og målet for 2018 er å 

doble antallet bedrifter som gjennomgår 
programmet. Det vil i tillegg ansettes 
en produktansvarlig som skal følge opp 
området. 

KS Komplett
Vårt kvalitetssikringsverktøy er fortsatt 
populært blant medlemmene. Vi har i 
2017 arbeidet med en løsning som skal 
løfte løsningen over i en mer elektronisk 
versjon. Det er over 1900 som abonnerer 
på verktøyet og målet er at flest mulig av 
våre 2600 medlemsbedrifter blir brukere.

Veien videre
I samarbeid med bransjen vil vi arbeide 
for å utvikle gode produkter som oppleves 
relevante, og som bidrar til utvikling og 
sunn økonomi. I 2018 vil vi lansere flere 
spennende verktøy og kompetanse- 
produkter. Vi vil styrke kompetansen vår 
innen produktutvikling og, på lik linje 
med bransjen for øvrig, jobbe med økt 
fokus på medlems- og kundekommunika-
sjon, og markedsorientering. Vi vil bruke 
studioet enda mer i tiden som kommer 
for å styrke det pedagogiske innholdet i 
vår informasjon til medlemmene.

Nytt satsningsområde: Lønn og HR
De fleste regnskapsførere gjør lønn og 
HR-oppgaver i større eller mindre utstrek-
ning i dag. Samtidig er kompetansenivået 
og behovet for kompetanse varierende et-
ter størrelsen på regnskapsbyrået og ikke 
minst kundene byråene håndterer. Det 
som er felles er at alle ser at det er behov 
for å utvide sitt eget tjenestespekter i tråd 
 

med at mange av oppgavene som gjøres 
manuelt i dag på sikt vil automatiseres. 
Målet med satsning på lønn og HR er at 
vi skal kunne gi medlemmene våre en 
bredere støtte gjennom utvidet kompe-
tansetilbud og økt synlighet. Vi skal gi 
dem verktøyene for å kunne tilby flere 
tjenester til sine kunder gjennom økt 
innsikt og kompetanse.

Selv om Regnskap Norge har kjørt kurs 
innen fagområdet lønn, skatt og arbeids-
rett en god stund er likevel lønn og HR et 
nytt satsningsområde hos oss. Vi startet 
opp denne høsten og mye av tiden har 
vært brukt til å skaffe innsikt gjennom 
deltakelse på medlemsmøter og fagdager. 
Gjennom 2018 vil vi fortsette å jobbe 
med et helhetlig kompetanseprogram, 
enkeltstående kurs og vi vil også etablere 
en fagsupport innenfor området.

Regnskap Norge har valgt ambisjonen  «Vi gjør deg dyktigere!» som 

ledestjerne for vårt tilbud av kurs- og kompetansetjenester til med-

lemmer og kunder.  Ambisjonen innebærer at vi jobber for å være det 

prefererte lærings- og utviklingsmiljøet innen regnskap og økonomi 

i Norge, at vi skal tilby de beste og mest relevante og aktuelle lærings-

produktene, at vi alltid skal levere oppdatert og faglig innhold, og at 

leveransen skal være gjennom teknologisk innovative og pedagogiske 

læringskonsepter.

Vi gjør deg dyktigere!
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Teknologi og Innovasjon

Regnskap Norge IT-forum
Regnskap Norge ønsker å påvirke  
utviklingen av IT-løsninger som  
brukes i bransjen 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 2017 er; 
kravspesifikasjon ved utkontraktering av 
IKT i regnskapsbransjen, krav om inne-
bygget personvern i systemene, utvik-
lingen av lærende maskiner i regnskaps-
produksjonen, status for SAF-T-formatet 
for utveksling av regnskapsdata, Nordic 
SmartGovernment og myndighetenes 
tanker om løpende elektronisk innrap-
portering, KS Komplett, gjennomgang 
av medlemsundersøkelsen rundt bruk 
av IT-systemer og verktøy for analyser 
av regnskapet. 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 2017 
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 
identitet, lederskap, medarbeiderskap, 
relasjon, marked og salg. Teknologien 
blir formet som et resultat av de valgene 
medlemsbedriftene tar for sin organisa-
sjon. Mulighetene med bruk av blokkje-
de-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 systemleverandører for  
å motivere til nytekning til nytte for  
medlemmene.

En målgruppe for våre innlegg om  
effektene 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. 

Personvern
Regnskapsførere behandler mange 
personopplysninger på vegne av sine 
oppdragsgivere. Som databehandler har 
regnskapsfører krav på seg til å behandle 
personopplysninger på en lovlig, rettfer-
dig og åpen måte. Regnskap Norge har 
i 2017 jobbet med forordningens krav i 
tilknytning til vår bransje. Som en følge av 
dette ble de viktigste problemstillingene 
adressert i en artikkel som heter «Person-
vern for dummies». Artikkelen er lest av  
5 000 personer og har hjulpet mange av 
disse i å strukturere prosessen med å 
tilpasse rutiner til nytt regelverk. Arbeidet 
med personvernspørsmål i 2017 har 
dannet grunnlaget for utarbeidelse av 
rammer for en bransjenorm i 2018.

I tillegg har vi i 2017 utarbeidet doku-
menter i KS Komplett for å understøtte 
kartleggingsfasen, risikovurderingen  
og avtaleverket rundt behandlingen av 
personopplysninger. Fagsupport har 
løpende besvart spørsmålene rundt  
personvern fra medlemmene. 

Kravspesifikasjon ved  
utkontraktering av IT
Finanstilsynet gjennomførte i 2015 et 
temabasert tilsyn i regnskapsbransjen 
rundt IKT-risiko i regnskapsvirksomhe-
ter. En del av dette tilsynet omhandlet 
regnskapsførers rettigheter, utøvelse av 
kontroll og innsikt når IT-systemer eller 
IT-drift blir utkontraktert til andre.  
Konklusjonen fra dette tilsynet var:  
 
 

«Tematilsynet gir også grunn til å tro at 
foreliggende avtaler mellom regnskapsfører-
selskapene og leverandører av IKT-systemer, 
som selskapene benytter i sin virksomhet, 
ikke i tilstrekkelig grad gir regnskapsfører-
selskapene de rettigheter som er nødvendige 
for at de skal kunne oppfylle sine plikter 
etter lovgivningen, herunder ansvaret for 
risikostyring og internkontroll.»

Som et svar på denne konklusjonen er 
det utarbeidet to kravspesifikasjoner – en 
for utkontraktering av system og en for 
utkontraktering av drift. Kravspesifika-
sjonene skal benyttes der hvor regnskap-
svirksomheten benytter ekstern systemle-
verandør og/eller ekstern driftsleverandør 
i forbindelse med leveranse av regnskaps-
oppdrag. For brukere av skysystemer skal 
normalt begge kravspesifikasjoner brukes 
overfor samme leverandør, da system og 
drift er en samlet tjeneste. Systemleveran-
dør skal henvise til kravspesifikasjonene i 
sine kommersielle kontrakter.

SAF-T
Regnskap Norge har vært initiativtaker for 
å få etablert et standardisert dataformat 
for regnskapsdata i Norge. SAF-T-formatet 
ble etablert i et offentlig og privat  
samarbeid med Skattedirektoratet. 

I 2017 har Regnskap Norge blitt et fast 
medlem av forvaltningsorganet for SAF-T, 
et organ underlagt Skattedirektoratet. For-
valtningsorganet har til hensikt å utvikle 
standarden til det beste for næringslivet 
og det offentlige. 

Regnskap Norge har også publisert en artik-
kel om smart anvendelse av SAF-T-formatet 
for å stimulere medlemmene til å ta i bruk 
formatet for å skape verdier utover kon-
trollmyndighetenes behov for strukturerte 
data i forbindelse med varslet bokettersyn.  

Medlemsundersøkelse om bruk  
og opplevelse av IT-systemer
I likhet med i 2016, har Regnskap Norge 
dette året utført en medlemsundersøkelse 
rundt medlemmenes bruk og opplevelse 
av IT-systemer. Formålet med undersø-
kelsen er å ha pulsen på markedet for 
ERP- og lønnssystemer. Undersøkelsene 
er lest av rundt 10 000 personer og har 
gitt god innsikt i markedsforholdene, ut-
viklingen fra serverbaserte til skybaserte 
systemer og medlemmenes opplevelser 
av systemene i bruk. Undersøkelsen er 
publisert på regnskapnorge.no.

Lærende maskiner i Regnskap Norge
Et område Regnskap Norge har begynt  
å se nærmere på er hvordan kunstig  
intelligens, og mer spesifikt lærende  
maskiner, kan forbedre støtten til  
medlemmer i spørsmålene medlemmene 
har om blant annet foreningen,  
autorisasjonskrav, medlemsfordeler  
og fagspørsmål. Målet er å forenkle 
prosesser, kunne behandle flere saker, og 
frigjøre mer tid til å håndtere komplekse 
henvendelser. Teknologien er fremdeles 
ung, men vi vil løpende vurdere hensikts-
messigheten i å implementere dette.  
Vi vil dele erfaringene fra slike løsninger 
fortløpende med medlemmene våre.

Forskning og utvikling
Ved årsskiftet 2016 / 2017 avrundet vi  
Focus-prosjektet, et forskningsbasert 
samarbeid med NHH. Programmet har 
holdt på i fem år, og har resultert i en 
mengde forskningsprosjekter og  
masteroppgaver. Resultatene fra  
arbeidet har blitt publisert løpende på 
regnskapnorge.no. Forskerne sier de har 
datagrunnlag for å arbeide med forskning 
i noen år til! Bransjeomstillingen i et 
typisk SMB-miljø har åpenbart fasinert 
forskerteamene.  

I 2017 har vi jobbet videre med tanker om 
videreføring av forskingsarbeidet, sett 
forskning mer i relasjon til innovasjons-
arbeid og konkrete leveranser til  
medlemmene. 

Veien videre
Den teknologiske utviklingen vil gå stadig 
fortere, og det er viktig at Regnskap Norge 
kontinuerlig jobber med effekten teknolo-
gi har på yrkesutøvelsen. Å etablere en 
innovasjonskultur vil være en viktig sak 
for Regnskap Norge fremover for å sikre at 
vi er relevante for våre medlemmer.

Avdelingen for teknologi og innovasjon skal bidra til å fremme  

teknologiske muligheter i regnskapsbransjen, jobbe med  

innovasjon for å utvikle bransjen og bidra til nye og moderne  

løsninger i foreningen. Vi skal blant annet jobbe for  

standardisering, effektivitet i en digital hverdag og  

kunnskapstilførsel om effektene av digitaliseringen.

Regnskap Norge har vært  
initiativtaker for å få etablert  
et standardisert dataformat for 
regnskapsdata i Norge
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Årsberetning konsern 2017

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 oppretthol-
de og videreutvikle en autorisasjonsord-
ning som samsvarer med regnskapsbran-
sjens interesser og næringslivets behov, 
sikre høy kompetanse, kvalitet og etisk 
standard hos medlemmene, synliggjø-
re 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 34 årsverk. 
Regnskapsfunksjoner, lønn og kapital- 
forvaltning er outsourcet.

Regnskap Norge eier 100 % av aksjene 
i Regnskap Norge AS. Datterselskapet 
Regnskap Norge AS’ formål er på kom-
mersiell basis å tilby tjenester og produk-
ter til regnskapsbransjen, og til økono-
mimedarbeidere, basert på foreningens 
kompetanse og nettverk. Selskapet skal 
bistå foreningen med å oppfylle sitt 
formål hva angår tjenesteproduksjonen 
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 2015 ble det utviklet en omfattende 
strategiplan, som utgjør en oversikt over 
foreningens; misjon, visjon, mål, strategi 
og verdigrunnlag. 

Misjonen slår fast at foreningen skal 
kjempe for at regnskapsføreren blir sett 
på som hjelperen i bedrifters økonomiske 
hverdag, mens visjonen er at vi alle skal 
være overskuddsmennesker. 

Hovedmålet er tredelt; ved at foreningen 
skal være verdifull for sine medlemmer, 
verdifull for bedriftene, og at den kal være 
en kraft i samfunnet.

Foreningens strategiske satsningsom-
råder er; markedsorientering, ramme-
betingelser, synliggjøre teknologiske 
muligheter, kompetansesatsing, og fram-
tidsorientering. Grunnlaget for strategien 
er  verdigrunnlaget som naturlig nok  
er viktigheten av regnskapet som  
styringsgrunnlag.
 
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
Foreningen har i 2017 innført nye organi-
sasjonsmodell, med et styrket medlems-
fokus 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.

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 
kursadministrasjonssystemet, håper man 
den økonomiske risikoen er begrenset. 

Konsernet oppnådde en samlet omset-
ning i 2017 på kr 116.425.816, som utgjør 
en nedgang på 1,2 % fra 2016. Årsover-
skuddet endte på kr 2.845.853. Den sam-
lede egenkapitalen utgjorde kr 92.110.929 
tilsvarende 77 % 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 2017 ble avsluttet med et over-
skudd på kr 6.677.672 etter at royalty for 
2017 fra datterselskapet er inntektsført 
med kr 4.134.522 og utbytte med  

kr 2.200.000. Årsresultatet foreslås i sin 
helhet overført til annen egenkapital. 
Egenkapitalen i Regnskap Norge er  
kr 60.085.968 ved utgangen av året.  
Styret er tilfreds med kontantstrømmene 
og den likvide situasjonen forøvrig ved 
utgangen av året, og mener dette gir god 
økonomisk handlefrihet til å ivareta det 
videre arbeidet for medlemmenes beste  
i årene fremover. 

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver 
vedrørende forvaltning av overskuddslik-
viditeten. I 2015 ble foreningens finansi-
elle strategi revidert, og risikofordelingen 
endret i tråd med leverandørens anbe-
faling. Avkastningen av den forvaltede 
porteføljen ble i 2017 på 7,0 %.

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 moderne 
og trivelige lokaler i Oslo sentrum, og det 
fysiske arbeidsmiljøet er godt. En rekke 
miljøfremmende tiltak gjennomføres år-
lig for å beholde og  videreutvikle arbeids-
miljøet. 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 økning i sykefraværet fra 2,4 %  
i 2016 til 3,4 % i 2017, som utgjorde  
2 172 timer.

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og 
dreier seg om få personer. 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 
8 medlemmer er 3 kvinner. Selskapets 
administrerende direktør er kvinne, 
og ledergruppen består av 4 menn og 4 
kvinner. Det er 17 kvinner og 17 menn i 
administrasjonen.

Framtidsutsikter
Ved inngangen til 2018 er det den tek-
nologiske utviklingen, digitalisering, 
robotisering og delingsøkonomien som 

dominerer nyhetsbildet. Dette kan virke 
skremmende på mange fordi det utfordrer 
våre etablerte forventninger til  
morgendagen.

Regnskapsbransjen har i mange år vært 
fokusert på effektiv regnskapsproduksjon 
med høy kvalitet og pålitelighet overfor 
lovpålagte oppgaver og frister. Dette for-

retningskonseptet utfordres av nye pro-
duksjonssystemer, endrede konkurran-
sebetingelser, og endringer i markedets 
behov og forventninger til økonomisk 
tjenesteyting. Effektivisering vil over tid 
frigjøre tid samtidig som behovet for øko-
nomisk 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 bedriftsspesifikk økonomisk 

hjelpefunksjon, som regnskapsbransjen 
vil være den nærmeste til å fylle.
Regnskapsbransjen kan vise til en  
kontinuerlig 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.

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

«Verdifulle for våre medlemmer,  
verdifulle for bedriftene og vi 
skal være en kraft i samfunnet»
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Kompetansen til den autoriserte regn-
skapsføreren blir derfor viktigere enn 
noensinne. Behovet for økonomiske 
styringsråd, basert på et ferskt, korrekt  
og fullstendig regnskap vi øke – det  
betyr store muligheter for de som vil 
omfavne dem!

Styret ser at medlemsreisen, kompetanse-
strategi og kommunikasjonsstrategi i  
2017 har gitt økt synlighet og markeds-
messige effekter for både foreningen og 
medlemmene.

Arbeidsinnsatsen, samarbeidet, og  
gjennomføringsevnen i administrasjonen 
har vært meget god. Høy medlemstil-
fredshet 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 medlem-
mene nøye, og samtidig fortsette det gode 
samarbeidet med myndighetene  
og viktige organisasjoner.

Oslo, 14.03.2018

For styret i Regnskap Norge

Tony S. Olsen
Styrets leder

Martha Borøy
Styremedlem

Cedric Gormond
Styrets nestleder

Thea Korslund 
Styremedlem

Eivind A. Norebø
Styremedlem

May-Lisbeth Norum
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 NOTE 2017 2016

21 916 847 21 490 917 Salgsinntekt 1, 8 116 425 816 117 877 926

21 916 847 21 490 917 Sum driftsinntekter 116 425 816 117 877 926

0 0 Varekostnad -35 953 560 -35 352 950

-7 943 483 -9 829 429 Lønnskostnad 2, 3 -43 298 212 -40 824 846

-312 972 -135 842 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eien-
deler

5 -1 261 154 -1 375 909

-11 771 355 -10 188 794 Annen driftskostnad 2 -36 624 711 -36 096 620

-20 027 810 -20 154 065 Sum driftskostnader -117 137 637 -113 650 325

1 889 037 1 336 852 Driftsresultat -711 821 4 227 601

2 200 000 5 000 000 Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap 0 0

4 375 0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

352 444 338 609 Annen renteinntekt 521 184 481 475

2 102 199 25 000 Annen finansinntekt 2 374 334 57 925

148 967 105 132 Verdiøkning av finansielle instrumenter  
vurdert til virkelig verdi

180 629 163 595

4 807 985 5 468 741 Sum finansinntekter 3 076 147 702 995

-12 615 -47 853 Verdireduksjon av finansielle instrumenter  
vurdert til virkelig verdi

-23 406 -107 286

0 -83 Annen rentekostnad 0 -83

-6 735 -75 492 Annen finanskostnad -39 323 -147 781

-19 350 -123 428 Sum finanskostnader -62 729 -255 150

4 788 635 5 345 313 Netto finans 3 013 418 447 845

6 677 672 6 682 165 Ordinært resultat før skattekostnad 2 301 597 4 675 446

0 0 Skattekostn. på ordinært res. 4 544 256 -766 760

6 677 672 6 682 165 Årsresultat 2 845 853 3 908 685

OVERFØRINGER

6 677 672 6 682 165 Overf. til/fra annen egenkapital

6 677 672 6 682 165 Sum overf. og disponeringer

Resultatregnskap for 2017 | Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 NOTE 2017 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 4 978 905 434 648

1 199 722 1 512 694 IKT- systemer 5 1 199 722 1 512 694

1 199 722 1 512 694 Sum immaterielle eiendeler 2 178 627 1 947 342

VARIGE DRIFTSMIDLER

0 0 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignen-
de

5 468 029 1 003 947

0 0 Sum varige driftsmidler 468 029 1 003 947

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

3 030 000 3 030 000 Investering i datterselskap 0 0

6 239 522 9 533 443 Investeringer i aksjer og andeler 7 9 788 820 15 224 868

18 749 643 17 269 009 Obligasjoner 7 28 919 986 27 403 080

1 639 630 1 131 528 Andre fordringer 3 1 639 630 1 131 528

29 658 795 30 963 980 Sum finansielle anleggsmidler 40 348 436 43 759 476

30 858 517 32 476 674 Sum anleggsmidler 42 995 092 46 710 765

OMLØPSMIDLER

0 0 Varer 10 274 807 309 569

0 0 Sum varer 274 807 309 569

FORDRINGER

591 754 101 988 Kundefordringer 9 13 543 368 8 165 262

1 579 496 338 294 Andre fordringer 9 2 805 915 1 754 062

1 290 633 4 705 611 Konsernfordringer 8 0 0

3 461 883 5 145 893 Sum fordringer 16 349 283 9 919 324

40 223 125 30 609 568 Bankinnskudd og pengemarked 7, 11 59 926 978 57 039 571

40 223 125 30 609 568 Sum bankinnskudd og pengemarked 59 926 978 57 039 571

43 685 008 35 755 461 Sum omløpsmidler 76 551 068 67 268 464

74 543 525 68 232 135 Sum eiendeler 119 546 160 113 979 229

Balanse per 31.desember 2017 | Regnskap Norge
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MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 NOTE 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

66 763 640 60 085 968 Annen egenkapital 12 92 110 929 89 265 077

66 763 640 60 085 968 Sum opptjent egenkapital 92 110 929 89 265 077

66 763 640 60 085 968 Sum egenkapital 92 110 929 89 265 077

GJELD

Avsetning for forpliktelser

3 564 595 5 098 312 Pensjonsforpliktelser 3 3 564 595 5 098 312

3 564 595 5 098 312 Sum avsetning for forpliktelser 3 564 595 5 098 312

3 564 595 5 098 312 Sum langsiktig gjeld 3 564 595 5 098 312

KORTSIKTIG GJELD

2 008 933 1 917 608 Leverandørgjeld 13 807 717 11 785 029

0 0 Betalbar skatt 4 0 0

1 021 204 384 577 Skyldige offentlige avgifter 3 992 292 2 895 761

1 185 152 745 670 Annen kortsiktig gjeld 9 6 070 621 4 935 050

4 215 289 3 047 855 Sum kortsiktig gjeld 23 870 630 19 615 840

7 779 884 8 146 167 Sum gjeld 27 435 225 24 714 152

74 543 524 68 232 135 Sum egenkapital og gjeld 119 546 160 113 979 229

Balanse per 31.desember 2017 | Regnskap Norge

Oslo,  14.mars.2018

Styret i Regnskap Norge

Tony S. Olsen
Styrets leder

Martha Borøy
Styremedlem

Cedric Gormond
Styremedlem

Thea Korslund 
Styremedlem

Eivind A. Norebø
Nestleder

May-Lisbeth Norum
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør

MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 2017 2016

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

4 477 672 1 682 165 Tilført fra årets virksomhet 2 301 327 4 675 440

0 0 Periodens betalte skatter 0 -2 030 426

312 973 135 842 Ordinære avskrivninger 1 261 155 1 375 909

-2 041 819 -374 087 Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner -2 041 819 -374 087

-489 766 392 130 Endring kundefordringer -5 378 106 101 121

0 0 Endring varelager 34 762 -38 217

91 325 879 316 Endring leverandørgjeld 2 022 688 3 652 401

3 249 885 -1 342 209 Endring andre tidsavgrensningsposter 1 180 522 -38 106

5 600 270 1 373 157 Netto likviditetsendring fra virksomheten -619 471 7 324 035

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

0 -1 564 856 Investeringer i varige driftsmidler -412 264 -1 564 856

0 169 801 Salg av varige driftsmidler 0 169 801

-2 431 672 -8 180 769 Investeringer i finansielle driftsmidler -2 548 389 -12 581 047

4 244 960 3 580 587 Salg av finansielle driftsmidler 6 467 531 5 844 047

2 200 000 5 000 000 Utbytte fra datterselskp 0 0

4 013 288 -995 237 Netto likviditetsendring fra investeringer 3 506 878 -8 132 055

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

9 613 558 377 920 Netto endring likvider i året 2 887 407 -808 020

LIKVIDITETSBEHOLDNING

30 609 568 30 231 649 Beholdning 1.1. 57 039 571 57 847 591

9 613 557 377 919 Nettoendring likvider gjennom året 2 887 407 -808 020

40 223 125 30 609 568 Likviditetsbeholdning Pr. 31.12. 59 926 978 57 039 571

685 655 736 814 Bundne likvider pr 31.12. 1 266 541 2 003 355

SPESIFIKASJON AV TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

6 677 672 6 682 165 Årsresultat (- underskudd) 2 845 853 3 908 764

0 0 Skattekostnad, ikke betalbar -544 526 766 676

0 0 Skattekostnad, betalbar 0 0

-2 200 000 -5 000 000 Reklassifisert utbytte fra datterselskap 0 0

4 477 672 1 682 165 Tilført fra årets virksomhet 2 301 327 4 675 440

Kontantstrømanalyse | Regnskap Norge konsern
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Noter konsern 2017

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  
morselskapet Regnskap Norge og  
datterselskapene Accounting Norway AS 
og Regnskap Norge AS

Konsernregnskapet viser samlet  
økonomisk 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  
konsernregnskapet.

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  
inntektsføres kursinntektene  
fortløpende på faktureringstidspunktet 
i takt med gjennomføringen av kursene. 
Serviceavgift og andre abonnements- 
inntekter 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 leverings-
tidspunkt.

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.  
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som ikke forventes å 
være forbigående. Langsiktig gjeld  
med unntak av andre avsetninger  
balanseføres til nominelt 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.  
Egentilvirkede 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 anskaf-
felseskost for ombyttbare finansielle 
eiendeler, laveste verdis prinsipp for  
markedsbaserte finansielle omløpsmid-
ler, 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 repre-
senterer den overskytende del tilbakebe-
taling 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% på grunnlag  
av de midlertidige forskjeller som  
eksisterer mellom regnskapsmessige  
og skattemessige verdier, samt 
ligningsmessig underskudd til  
fremføring ved utgangen av regnskaps-
året. Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reversere i samme periode  
er utlignet og skattevirkningen er bereg-
net 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 konver-
teres 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 inn-
går som en del av andre driftskostnader. 

Vareforbruk
Vareforbruk inkluderer alle innsatsfak-
torer knyttet til produktsalg og tjenester 
herunder kurskostnader. 

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

 MORSELSKAP KONSERN

Inntekter pr. produktområde: 2017 2016 2017 2016

Kontingenter 9 308 211 9 221 292 9 308 211 9 221 292

Kontrollavgift           8 474 114 8 272 173           8 474 114 8 272 173

Serviceavgift 0 0 16 786 864 16 279 738

Produkter 0 0 5 083 758 3 598 636

Regnskap & Økonomi 0 0 1 605 513 1 850 694

Kursvirksomhet 0 0      64 331 541 71 088 978

Årsmøte og Overskudd 0 0        5 363 453 1 602 000

Provisjoner og andre inntekter 4 134 522 3 997 451 5 472 362 5 964 454

Totalt 21 916 847 21 490 916 116 425 816 117 877 926
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Foretaket er pliktig til å ha tjenestepen-
sjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og har etablert pen-
sjonsordning som tilfredsstiller kravene 
i loven. Regnskap Norge har avtale om 
pensjonsforsikring med Storebrand som 
omfatter 34 personer. Premien fordeles 

mellom Regnskap Norge og Regnskap 
Norge AS i h.h.t. de ansattes ansettel-
sesavtale og tidsforbruk. Pensjonsordnin-
gen ble fra 2004 endret i henhold til ny 
lovgivning og omfatter 1 person knyttet 
til ytelsesbasert pensjon og 33 personer 
knyttet til innskuddsbasert.

Det er inngått 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 5 098 312 i 2016 og  
kr 3 564 596 i 2017. 

 MORSELSKAP KONSERN

IGodtgjørelser til: 2017 2016 2017 2016

Lønn administrerende direktør* 1 240 753 1 501 080 2 180 881 2 411 693

Pensjon administrerende direktør 0 212 048 75 566 212 048

Andre fordeler administrerende direktør 0 158 595 23 037 175 527

Styret 289 300 228 750 598 100 551 750

Revisor 96 250 71 435 220 675 113 085

Revisor - konsulentbistand 19 200 16 874 715 479 899 449

 MORSELSKAP KONSERN

Førtidspensjon tidligere daglig leder: 2017 2016 2017 2016

Nåverdi av årets opptjening 0 56 127 0 56 127

Rentekostnad 96 029 1 515 96 029 1 515

Kostnad av netto forpliktelse 0 123 627 0 123 627

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 8 128 0 8 128

Resultatført aktuerielt tap (gevinst) -309 270 -126 879 -309 270 -126 879

Netto pensjonskostnad -213 241 62 518 -213 241 62 518

Økonomiske forutsetninger: 2017 2016 2017 2016

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

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

Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,25% 2,50 % 2,25%

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

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

Pensjonsforpliktelsen 2017 2016 2017 2016

Påløpne penjonsforpliktelsr (DBO) eks. AGA 2 666 980 3 815 666 2 666 980 3 815 666

Arbeidsgiveravgift 376 044 538 009 376 044 538 009

Påløpne penjonsforpliktelser inkl. AGA 3 043 024 4 353 675 3 043 024 4 353 675

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 521 572 744 638 521 572 744 638

Netto balanseført pensjonsforplikt. inkl AGA 3 564 596 5 098 312 3 564 596 5 098 312

Ytelsespensjonsordning ansatte: 2017 2016 2017 2016

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 28 792 139 199 28 792 139 199

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 749 3 758 749 3 758

Avkastn. av pensjonmidl. minus admin.kost 22 787 78 833 22 787 78 833

Periodisert arbeidsgiveravgift 4 165 20 157 4 165 20 157

Planendring -531 512 -69 279 -531 512 -69 279

Resultatført aktuarialt tap 92 057           99 681 92 057           99 681

Netto pensjonskostnad -382 962 272 349 -382 962 272 349

 MORSELSKAP KONSERN

Lønnskostnader 2017 2016 2017 2016

Lønninger 5 440 787 5 622 894 29 665 261 27 682 624

Arbeidsgiveravgift 1 207 408 1 234 237 5 061 421 4 738 659

Pensjonskostnader -774 318 247 257 1 592 974 2 327 638

Andre personalkostnader 383 106 555 973 2 098 465 1 096 754

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig 0 0 2 623 491 2 226 877

Honorar tillitsvalgte 1 397 200 1 940 318 1 658 500 2 200 543

Honorar til styret 289 300 228 750 598 100 551 750

Sum personalkostnader 7 943 483 9 829 429 43 298 212 40 824 845

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret 6 6 34     30     

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser tillitsvalgte

Gjennomsnittlig antall ansatte i konsernet har 

i 2017 vært 34. Andel lønn i Regnskap Norge 

utgjør 6 årsverk. Tilsvarende tall for 2016 var  

30 ansatte og 6 årsverk.

*Lønn administrerende direktør gjelder lønn 

til Christine Lundberg Larsen og feriepenger til 

Sandra Riise. Revisjonshonoraret er inklusiv 

mva. Konsulentbistand gjelder et kompetanse-

prosjekt i regi av Deloitte Consulting.

Kostnader til rekruttering er inkludert under 

”andre personalkostnader” med kr 0 i 2017  

og kr 235 188  i 2016 for morselskapet, og for 

konsern kr 495 387,- i 2017 og kr 424 933 i 2016.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon



30    REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING 2017 REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING 2017      31

 MORSELSKAP KONSERN

Økonomiske forutsetninger : 2017 2016 2017 2016

Diskonteringsrente 2,40 % 2,7% 2,40 % 2,7%

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 3,3% 4,10 % 3,3%

Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,5% 2,50 % 2,5%

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

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

Pensjonsforpliktelsen: 2017 2016 2017 2016

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO)* 2 985 323 4 275 869 2 985 323 4 275 869

Pensjonsmidler til markedsverdi* 3 407 000 4 330 000 3 407 000 4 330 000

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) eks AGA 421 677 54 131 421 677 54 131

Arbeidsgiveravgift 0 0 0 0

Påløpne pensjonsforpliktelser inkl AGA 421 677 54 131 421 677 54 131

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 1 217 954 1 077 398 1 217 954 1 077 398

Netto balanseført pensjonsmidler inkl AGA 1 639 631 1 131 529 1 639 631 1 131 529

*Hovedsakelig grunnet fratredelse for tidligere administrerende direktør

 MORSELSKAP KONSERN

Midlertidige forskjeller 2017 2016 2017 2016

Fordringer 0 0 -990 645 -885 750

Driftsmidler 0 0 -697 354 -899 461

Netto midlertidige forskjeller 0 0 -1 687 999 -1 785 211

Akkumulert fremførbart underskudd 0 0 -2 560 253 -25 824

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 -4 248 252 -1 811 035

24%/25% Utsatt skattefordel balanseført 0 0 977 098 434 648

Grunnlag for betalbar skatt 2017 2016 2017 2016

Resultat før skattekostnad 0 0 -2 176 070 2 993 281

Permanente forskjeller 0 0 -269 001 1 316

Grunnlag for årets skattekostnad 0 0 -2 445 071 2 994 597

Endring i midlertidige forskjeller 0 0 -97 211 -3 012 522

Grunnlag for betalbar skatt 0 0 - 2 542 282 -17 925

Skattekostnaden i regnskapet 2017 2016 2017 2016

Betalbar skatt 0 0 0 0

Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 544 256 766 760

Sum skattekostnad 0 0 544 256 766 760

Avstemming skattekostnad: 2017 2016 2017 2016

Resultat før skatt 0 0 -2 176 070 2 993 281

25%/24% skatt av resultat 0 0 -522 257 748 320

Permanente forskjeller-skatteeffekt 0 0 -64 560 329

Endring midlertidige forskjeller-skatteeffekt 0 0 -23 331 -753 130

Sum betalbar skatt 0 0 0 0

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

Morselskapet Regnskap Norge er en ikke skat-

tepliktig forening.

Beregningen over gjelder datterselskapene 

Accounting Norway AS og Regnskap Norge AS.

Fortsettelse note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
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 MORSELSKAP KONSERN

 2017 2016 2017 2016

IKT Bil IKT/Inventar IKT/Inventar/Bil

Anskaffelseskost 01.01 1 564 856 627 600 9 591 589 8 654 333

Tilgang 0 1 564 856 412 264 1 564 856

Avgang 0 -627 600 -627 600

Anskaffelseskost 31.12 1 564 856 1 564 856 10 003 853 9 591 589

Akkumulert avskrivning 01.01 52 162 374 119 7 074 948 6 156 838

Avskriving avgang -457 799 -457 799

Årets avskrivning 312 972 135 842 1 261 154 1 375 909

Akkumulerte avskrivinger 31.12 365 134 52 162        8 336 102 7 074 948

Bokført verdi 31.12 1 199 722 1 512 694 1 667 751 2 516 641

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% 25 353 342 -1 631 755 3 000 000

Accounting Norway AS                         Oslo 100% 6 049 -62 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. 31.12.2016.

 MORSELSKAP KONSERN

 2017 2016 2017 2016

Pengemarked           7 482 188 8 713 413      10 750 286 11 985 942

Obligasjoner         18 667 481 17 269 009      28 837 824 27 403 080

Hedgefond           1 532 543 4 008 305        3 574 366 5 983 566

Eiendom           1 026 831 691 392        1 222 006 885 229

Aksjer i utlandet           6 319 301 2 333 746        8 795 717 4 543 733

Aksjer i Norge           2 950 000 2 500 000        4 262 300 3 812 300

Sum         37 978 344 35 515 864      57 442 499 54 613 890

Markedsverdi 41 613 034 38 836 943 63 226 494 59 089 500

Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2016 er 7,1 % både for morselskap og for konsern, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme 

periode var 0,5%.

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 2017, 
samt ordinære driftstransaksjoner.

 MORSELSKAP

 2017 2016

Kortsiktige fordringer

Andre fordringer 1 290 633 4 705 611

Inntekter

Royalty 4 134 522 3 996 166

Kostnader

Kjøp av Pintell veiledere 291 644

Finans

Renteinntekter lån 4 375 0

Utbytte 0 2 200 000
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 MORSELSKAP KONSERN

 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER: 2017 2016 2017 2016

Kundefordringer til pålydende              810 967 344 099      14 844 705 9 379 831

Avsetning til tap på krav            -219 213 -242 111 -1 301 338 -1 214 569

Sum kundefordringer              591 754 101 988      13 543 367 8 165 262

Lønnsforskudd 0 0 0 6 250

Opptjente inntekter              294 725 294 725           463 909        534 684

Andre forskuddsbetalte kostnader                51 603 43 569        1 108 838 1 213 129

MVA tilgode           1 233 168        1 233 168 

Sum andre fordringer           1 579 495 338 294        2 805 915 1 754 062

ANNEN KORTSIKTIG GJELD:

Påløpne feriepenger              627 961 659 789        3 210 774 2 950 473

Påløpne kostnader/annen kortsiktig gjeld              557 190 85 882        2 859 847 1 984 577

Sum kortsiktig gjeld           1 185 151 745 671        6 070 621 4 935 050

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 2017 kr. 3 627 958,-  
(Morselskapet kr 726 002,-). Beløpet er ekskl. merverdiavgift.

 MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 2017 2016

Varebeholdning 0 0 274 807 309 569

Note 10 - Varelager

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

 MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 2017 2016

Bundne midler på skattetrekkskonto 685 656 736 814 2 177 441 2 021 691

Note 11 - Bundne midler

 MORSELSKAP KONSERN

2017 2016 2017 2016

Egenkapital pr 01.01                   60 085 968 53 403 803        89 265 077 85 356 392

Årets resultat           6 677 672 6 682 165          2 845 852 3 908 685

Egenkapital pr 31.12         66 763 640 60 085 968        92 110 929 89 265 077

Note 12 - Egenkapital
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Regnskap Norge AS  
- Årsberetning 2017

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 
formål hva angår tjenesteproduksjonen, 
og har sammen med Regnskap Norge 
påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar 
overfor alle ansatte. Det er etablert sam-
arbeidsavtale 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 vedrørende den øvrige 
virksomheten, og det er avtalt at selskapet 
skal betale et vederlag 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 med-
lemmer 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 kompetan-
seutvikling/-heving og som bidrag til/
hjelpemidler for effektiv drift. Vårt 
kurstilbud, rådgivningsportalen Pintell 
og kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett 
er eksempler på dette. Informasjonsvirk-
somheten er betydelig og retter seg mot 
bransjeaktørene, deres kunder og andre 
som arbeider med økonomiområdet. Fag-
supporten er etterspurt. Det er viktig at 
selskapets produkttilbud er fremtidsret-
tet 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
Forutsetning om fortsatt drift er til stede, 
og regnskapet er derfor avsluttet under 
denne forutsetning.

Redegjørelse for årsregnskapet
Selskapet har i 2017 innført nye organi-
sasjonsmodell, med et styrket medlems-
fokus og ny ledergruppe. Medlemsfokus 
har vært førende for ny modell, med blant 
annet et styrket medlemssenter som 
håndtere alle henvendelser og en utvidet 
fagsupport som er åpen hele dagen.

Vi gjorde et løft når det gjelder medlem-
menes møteplasser, ved å dedikere en 
ressursperson til å koordinere medlem-
saktivitetene og sikre høy kvalitet og 
opplevd verdi. 

Vi har i 2017 fokusert på følgende 
 hovedområder;

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

• Kompetansestrategi med fokus på 
kursutvikling og segmenteringsmodell

• Kommunikasjonsstrategi herunder 
filmprosjekt 

• Forretningsutviklingspakke 
• Overføring av KS komplett til pintell 

plattformen.
• Utvikling og forvaltning av vår  

kursdatabase løsning

Underskuddet for 2017 er kr 1.631.758 som 
foreslås dekket fra annen egenkapital. 
Egenkapitalen ved utgangen av året er  
kr 28.353.341.

Styret er tilfreds med kontantstrømmene 
og den likvide situasjonen ved utgangen 
av året og mener dette gir god økono-
misk handlefrihet til å ivareta planlagte 
aktiviteter.

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver 
vedrørende forvaltning av overskuddsli-
kviditeten. I 2015 reviderte vi vår finansi-
elle strategi og endret risikofordelingen 
i tråd med leverandørens anbefaling og 
styrets vedtak. Avkastningen av den  
forvaltede porteføljen ble i 2017 på 6,7 % 
noe som er meget tilfredsstillende.

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 moderne 
og trivelige lokaler i Oslo sentrum, og det 
fysiske arbeidsmiljøet er meget godt.  

En rekke miljøfremmende tiltak gjen-
nomføres årlig for å beholde samt vide-
reutvikle 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 
økning i sykefraværet fra 2,4 % i 2016 til 
3,4 % i 2017, som utgjorde 2 172 timer. 
Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og 
dreier seg om få personer. 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 perso-
nalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd 
gode resultater på området. Av styrets 
8 medlemmer er 3 kvinner. Selskapets 
administrerende direktør er kvinne, og 
ledergruppen består av 4 menn og  
4 kvinner. Det er 17 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 2018 vil styret foku-
sere på en revidert strategiprosess samt 
videreutvikle kurstilbudet, KS Komplett 
og forretningsutviklingspakken.

Styret betrakter rådgivningssatsningen 
som krevende også i tiden som kommer. 
Dette skyldes hovedsakelig markedsmes-
sige 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 kurstil-
budet som kursadministrasjonssystemet 
er årsaken til at vi mener den økonomiske 
risikoen er begrenset.

Den øvrige kjernevirksomheten avdekker 
ingen risiko av betydning. 

– Medlemsfokus har vært førende  
for ny modell, med blant annet  
et styrket medlemssenter

Oslo,  14.mars.2018

Styret i Regnskap Norge AS

Tony S. Olsen
Styrets leder

Martha Borøy
Styremedlem

Cedric Gormond
Nestleder

Thea Korslund 
Styremedlem

Eivind A. Norebø
Styremedlem

May-Lisbeth Norum
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Per Ole Hegdahl
Ansattes representant

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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NOTE 2017 2016

Salgsinntekt 1 98 935 135 100 383 175

Sum driftsinntekter 98 935 135 100 383 175

Varekostnad -35 953 560 -35 352 950

Lønnskostnad 2, 3 -35 354 729 -30 995 417

Avskrivning 5 -948 182 -1 240 067

Annen driftskostnad 12,13 -29 279 522 -29 903 992

Sum driftskostnader -101 535 993 -97 492 426

Driftsresultat -2 600 858 2 890 749

Finansinntekter

Annen renteinntekt 168 718 142 844

Annen finansinntekt 272 135 32 925

Verdiøkning av finansielle instrumenter 31 662 58 463

Sum finansinntekter 472 515 234 232

Finanskostnader

Verdireduksjon av finansielle instrumenter -10 791 -59 433

Annen rentekostnad -4 375 0

Annen finanskostnad -32 588 -72 289

Sum finanskostnader -47 754 -131 722

Netto finans 424 761 102 510

Ordinært resultat før skattekostnad -2 176 097 2 993 259

Skattekostnad på ordinært resultat 4 544 340 -766 676

Årsresultat -1 631 758 2 226 583

OVERFØRINGER

Utbytte 0 2 200 000

Overføringer til/fra annen egenkapital 14 -1 631 758 26 583

Sum overføringer og disponeringer 14 -1 631 758 2 226 583

Resultatregnskap for 2017 | Regnskap Norge AS
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Oslo,  14.mars.2018

Styret i Regnskap Norge AS

Tony S. Olsen
Styrets leder

Martha Borøy
Styremedlem

Cedric Gormond
Nestleder

Thea Korslund 
Styremedlem

Eivind A. Norebø
Styremedlem

May-Lisbeth Norum
Styremedlem

Bjørn Økland
Styremedlem

Per Ole Hegdahl
Ansattes representant

 

NOTE 2017 2016

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer a kr. 30 000) 10,11,14  3 000 000  3 000 000 

Sum innskutt egenkapital  3 000 000  3 000 000 

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 14 25 353 341 26 985 096

Sum opptjent egenkapital 25 353 341 26 985 096

Sum egenkapital 28 353 341 29 985 096

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 11 798 784 9 867 421

Betalbar skatt 4 0 0

Skyldige offentlige avgifter 2 971 088 2 511 184

Utbytte 0 2 200 000

Gjeld til selkskap i samme konsern 12 1 290 633 4 705 611

Annen kortsiktig gjeld 7 4 885 469 4 189 380

Sum kortsiktig gjeld 20 945 974 23 473 596

Sum gjeld 20 945 974 23 473 596

Sum egenkapital og gjeld 49 299 316 53 458 692

Balanse pr. 31. desember 2017 | Regnskap Norge AS

Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør

 

NOTE 2017 2016

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 977 098 432 758

Sum immaterielle eiendeler 977 098 432 758

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 5 468 029 1 003 947

Sum varige driftsmidler 468 029 1 003 947

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Investeringer i aksjer og andeler 6 3 549 298 5 691 425

Obligasjoner 6 10 170 343 10 134 071

Sum finansielle anleggsmidler 13 719 641 15 825 496

Sum anleggsmidler 15 164 768 17 262 201

OMLØPSMIDLER

Varer 8 274 807 309 569

Sum varer 274 807 309 569

FORDRINGER

Kundefordringer 7 12 951 614 8 063 274

Andre fordringer 7 1 226 419 1 415 768

Sum fordringer 14 178 033 9 479 042

Bankinnskudd og pengemarked 6,9 19 681 708 26 407 880

Sum bankinnskudd og pengemarked 19 681 708 26 407 880

Sum omløpsmidler 34 134 548 36 196 491

Sum eiendeler 49 299 316 53 458 692

Balanse pr. 31. desember 2017 | Regnskap Norge AS
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2017 2016

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet -2 176 098 2 993 259

Periodens betalte skatter 0 -2 030 426

Ordinære avskrivninger 948 182 1 240 067

Endring kundefordringer -4 888 340 -291 009

Endring varelager 34 762 -38 217

Endring leverandørgjeld 1 931 363 2 773 085

Endring andre tidsavgrensningsposter -2 069 631 1 304 097

Netto likviditetsendring fra virksomheten -6 219 762 5 950 856

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investeringer i varige driftsmidler -412 264 0

Investeringer i finansielle driftsmidler -116 717 -4 400 278

Salg av finansiell driftsmidler 2 222 571 2 263 460

Netto likviditetsendring fra investeringer 1 693 590 -2 136 818

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

Utbetaling av utbytte -2 200 000 -5 000 000

Netto endring likvider i året -6 726 172 -1 185 962

LIKVIDITETSBEHOLDNING

Beholdning 1.1. 26 407 880 27 593 842

Nettoendring likvider gjennom året -6 726 172 -1 185 962

Likviditetsbeholdning Pr. 31.12. 19 681 708 26 407 880

Bundne likvider pr 31.12. 1 491 786 1 284 877

SPESIFIKASJON AV TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

Årsresultat (- underskudd) -1 631 758 2 226 583

Skattekostnad, ikke betalbar -544 340 766 676

Skattekostnad, betalbar 0 0

Tilført fra årets virksomhet -2 176 098 2 993 259

Kontantstrømanalyse | Regnskap Norge AS
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Noter 2017 - 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 omløpsmid-
ler. Ved klassifisering av kortsiktig og 
langsiktig gjeld er analoge kriterier  
lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelse-
skost, men nedskrives til virkelig verdi 
når verdifallet ikke forventes å være for-
bigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av an-
skaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet. Kortsik-
tig gjeld oppskrives ikke til virkelig 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 økonomis-
ke levetid over en regnskapsperiode. 
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 25%/24% på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller 
som eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattere-
duserende 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 kontan-
ter, bankinnskudd og andre kortsiktige, 
likvide plasseringer som umiddelbart og 
med uvesentlig kursrisiko kan konver-
teres 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  
innsatsfaktorer knyttet til produktsalg  
og tjenester herunder kurskostnader. 

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

 

2017 2016

Serviceavgift 16 786 864 16 279 738

Produkter 5 375 402 3 598 636

Regnskap & Økonomi 1 605 513 1 850 694

Kursvirksomhet 64 331 541 71 088 978

Årsmøte og Overskudd 5 363 453 1 602 000

Provisjon og andre inntekter 5 472 362 5 963 129

Sum driftsinntekter 98 935 135 100 383 175

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse tillitsvalgte

 

2017 2016

Lønn              24 224 474 22 059 730

Arbeidsgiveravgift               3 854 013 3 504 422

Pensjon -og personalforsikring               2 367 292 2 080 381

Andre personalkostnader               1 715 359 540 781

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig               2 623 491 2 226 877

Honorar  tillitsvalgte                  261 300 260 225

Honorar styret                  308 800 323 000

Sum lønnskostnader 35 354 729 30 995 417

 

GODTGJØRELSER 2017 2016

Lønn administrerende direktør*                  940 128 910 613

Pensjon administrerende direktør                    75 566 

Andre fordeler administrerende direktør                    23 037 16 932

Styret                  308 800 323 000

Lovpålagt revisjon                  124 425 41 650 

Revisor konsulentbistand                  696 279 882 575

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 33, andel lønn i Regnskap Norge AS utgjør 27 årsverk.
I 2016 var det 30 ansatte og det utgjorde 24 årsverk.

*Lønn administrerende direktør gjelder lønn til Christine Lundberg Larsen og feriepenger til Sandra Riise. Revisjonshonoraret er eksklusive  

forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Konsulentbistand gjelder et kompetanseprosjekt i regi av Deloitte Consulting som er avsluttet.  

Kostnader til rekruttering er inkludert under ”andre personalkostnader” med kr 485.387 i 2017 og kr.189 745,- i 2016 og.
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Foretaket er pliktig til å ha tjenestepen-
sjon etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon, og har etablert pensjonsordnin-
gen 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 33  
personer knyttet til innskuddsbasert  
pensjon pr 31.12.2017.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

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

 

GRUNNLAG FOR BEREGNING AV SKATT 2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad -2 176 092 2 993 259

+/-   Permanente forskjeller -269 001 1 315

+/-   Årets endring i midlertidige forskjeller -97 211 -3 012 522

Årets skattegrunnlag -2 542 304 -17 948

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%/24% 0 0

Sum 0 0

+/-   Endring i utsatt skatt -544 340 766 676

Skattekostnad i resultatregnskapet -544 340 766 676

Betalbar skatt i balansen 0 0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes 
på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmes-
sige og skattemessige verdier i henhold til norsk 

regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatte-
økende og skattereduserende forskjeller som kan 
utlignes er nettoført.

 

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER KNYTTET TIL: 01.01.2017 31.12.2017 ENDRING

Anleggsmidler -899 461 -697 354 -202 107

Omløpsmidler -885 750 -990 645 104 896

Akkumulert fremførbart underskudd -17 948 -2 560 253 2 542 305

Sum midlertidige forskjeller -1 803 159 -4 248 252 2 445 093

Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23% -432 758 -977 098 544 440

 

IKT               Inventar                    SUM

Anskaffelse pr 01.01. 6 942 477 1 084 256 8 026 733

+ Tilgang i året 354 437 57 827 412 264

 - Avgang i året 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.                   7 296 914            1 142 083      8 438 997 

Akkumulert avskrivning 01.01 5 963 124 1 059 662 7 022 786

Årets avskrivning                       914 087             34 095          948 182 

Akkumulert avskrivning 31.12                   6 877 211        1 093 757      7 970 968 

Bokført verdi 31.12.        419 703             48 326       468 029 

Økonomisk levetid 3-5 år    3-5 år    

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

 

BEHOLDNING PLASSERINGER: 2017 2016

Pengemarked    3 268 098   3 272 529

Obligasjoner 10 170 343 10 134 071

Eiendom    2 041 823 193 837

Hedgefond         195 175 1 975 261

Aksjer i utland            2 476 416 2 210 027

Diversifiserte norske aksjer        1 312 300 1 312 300

Sum    19 464 155 19 098 025

Markedsverdi 21 613 460 20 252 558

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

Investeringer i finansielle instrumenter 
er basert på en gjennomarbeidet finans-
strategi og er godt diversifisert med et 
langsiktig fokus. Alle plasseringer er bok-

ført til anskaffelseskost. Plasseringer som 
er redusert i verdi, er nedskrevet til mar-
kedsverdi 31.12. på bakgrunn av den usi-
kre situasjon i finansmarkedet. Oppnådd 

avkastning (realisert og urealisert) for året 
2017 er 6,7%, mens pengemarkedsrenten i 
Norge for samme periode var 0,5%.  

Note 6 - Pengemarked, obligasjoner og andre langsiktige plasseringer
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Note 7 - Kundefordringer/andre fordringer/annen kortsiktig gjeld

 

KUNDEFORDRINGER: 2017 2016

Kundefordringer til pålydende              14 033 738 9 035 732

Avsetning tap på krav              -1 082 125 -972 458

Sum fordringer              12 951 613 8 063 274

ANDRE FORDRINGER:

Opptjente inntekter                  169 184 239 959

Andre kortsiktige fordringer               1 057 235 1 175 810

Sum andre fordringer 1 226 419 1 415 768

ANNEN KORTSIKTIG GJELD:

Påløpne feriepenger            -2 582 813 -2 290 685

Annen kortsiktig gjeld            -2 302 657 -1 898 695

Sum annen kortsiktig gjeld           -4 885 470 -4 189 380

Varebeholdningen per 31.12.2017 er kr. 274 807,- og er varer for videresalg.  
Beholdningen er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Beholdningen per 31.12.2016 var kr 309 569.

Note 8 - Varelager

Regnskap Norge AS har bundet kr 1 491 766,- på egen bankkonto som sikkerhet for skattetrekk.

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. 2017. Foretaket har 1 aksjonær. 

Note 12 - Forhold til samarbeidende selskaper

 

KORTSIKTIG GJELD 2017 2016

Annen kortsiktig gjeld 1 290 634 4 705 611

INNTEKTER

Salg av Pintell veiledere 291 644 0

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Royalty 4 134 522 3 996 166

FINANS

Rentekostnader 4 375 0

Avsatt utbytte 0 2 200 000

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 selskape-
ne har solidarisk ansvar. Lønnskostnade-

ne fordeles etter timeregistrering.
De andre kostnadene fordeles på faktu-
reringstidspunktet.

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 utgjør 
for 2017 kr. 3 627 958. Beløpet er ekskl. 
merverdiavgift.  

Note 13 - Forpliktelser i forbindelse med leieavtale

 

Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2017 3 000 000 26 985 096 29 985 096

Årets resultat            -1 631 755 -1 631 755

Avsatt utbytte 0 0

Egenkapital 31.12.2017 3 000 000         25 353 341    28 353 341 

Note 14 - Egenkapital
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Årsmelding 
2017

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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