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Regnskap Norge Konsern

Org.nr 871 278 342

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regn-
skapsførere i Norge. 400 000 virksomheter – hele 70 % av norsk 
næringsliv – benytter i dag en ekstern regnskapsfører. 

Bransjeforeningen er ledende leverandør av kurs- og kompetanse- 
produkter innenfor økonomi, driver et omfattende kvalitets-  
og informasjonsarbeid og følger bransjeutviklingen tett. 

Foreningen er en aktiv næringspolitisk påvirker og en viktig 
høringsinstans for myndighetene. 

Regnskap Norge er en pådriver for sirkulærøkonomi og bære-
kraftsrapportering, og for bereder regnskapsbransjen på det 
grønne skiftet. 

Strategi og formål  
Vi startet 2020 med å definere vårt mål: 

Vi skaper overskudd gjennom kompetanse.  
Et klart mål var godt å ha med seg da vi i begynnelsen  
av mars 2020 opplevde utbruddet av viruset COVID-19. 

Våren 2020 etablerte vi ny strategi for perioden 
2020–2022 hvor våre ambisjoner er å være: 

• Verdifull for medlemmene gjennom å være
bransjens ledende kompetanseleverandør

• Verdifull for næringslivet og bevare posisjonen
som hele Norges økonomisjef

• En kraft i samfunnet gjennom å være
en aktiv næringspolitisk påvirker

I tillegg har vi mål om å drive en lønnsom og bærekraftig 
virksomhet både under og etter koronapandemien. 
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Krisen som løftet bransjen 

Regnskap Norge har gjennom mange år fremhevet regnskapsføreren  
som virksomhetenes nærmeste støttespiller og rådgiver, og vi har i samme  
åndedrag beskrevet foreningen som et samlingspunkt for kompetanse,  
utvikling og faglig support . I 2020 definerte vi vårt formål som virksomhet:  
Vi skaper overskudd gjennom kompetanse .

Da Norge gikk i lockdown i mars på 
grunn av koronapandemien ble det 
tydelig at kundene søkte til sin regn - 
skapsfører for råd og veiledning. Aldri 
før har det vært et tilsvarende trykk 
på regnskapsbransjen – om alt fra 
oppdaterte regnskapstall, permitte-
ringsregler eller bare en å prate med  
i en vanskelig situasjon.   

Tilsvarende har det vært historisk  
mange henvendelser fra medlemmer 
til foreningen. Frem til sommeren 
hadde vi besvart flere henvendelser 
enn vi vanligvis gjør på et helt år. Når 
det skjer så mange raske endringer i 
spillereglene for næringslivet, er det 
naturlig at vi får mange henvendelser. 
Ikke bare fra medlemmer, men også 
fra våre samarbeidspartnere i depart-
ementene og etatene.  

Næringslivets  
helsearbeidere 
Våre medlemmer melder om et 
krevende år hvor de har strukket seg 
ekstra langt for å hjelpe kundene med 
å bevare virksomhetene i en høyst 
usikker tid, noen ganger uten å vite 
om kundene kunne betale for jobben 
som ble gjort. Regnskapsførerne 
fungerte i 2020 som næringslivets 
helsearbeidere. 

Mange har erfart at de har mer å 
tilby kundene sine enn de har vært 
klar over, og har opplevd stor takk-
nemlighet og at kundene virkelig har 
sett verdien av å ha en regnskapsfører 
ved sin side. Dette er erfaringer som 
bransjen vil ha nytte av fremover. 

Med foreningen i ryggen 
På samme måte har våre medarbeidere 
i perioder jobbet dag og natt for å 
hjelpe medlemmer med tolkning av 
nye regler, med utvikling av kompen-
sasjonskalkulator, kontrollaktivite-
ter, innspilling av webinarer og 
nettkurs.  

Regnskap Norge har vært proaktive 
når det gjelder utvikling av kompen-
sasjonsordningen og den praktiske 
bruken av den, gjennom en åpen  
og hyppig dialog med Skatteetaten,  
Finans departementet, Næringsdeparte- 
mentet og Finanstilsynet.   

Jeg er imponert over alle våre med-
arbeidere som har snudd seg raskt 
hver gang det har kommet nye smitte-
verntiltak og reguleringer. Vi har klart 
å løse akutte behov og parallelt ut - 
viklet nye løsninger for medlemmene 
på løpende bånd, i en takt som vi 
aldri tidligere har sett. Samtidig måtte 

vi ta tøffe grep om kostnadene, da 
mange fysiske arrangement måtte 
utsettes eller avlyses.  

Team RN har stått skulder ved 
skulder, både internt og sammen  
med medlemmene. Det har vært en 
enorm stå-på-vilje i hele organisa-
sjonen gjennom 2020, og jeg er dypt 
takknemlig over hvordan hver enkelt 
har bidratt til fellesskapet. Alle har 
tatt ansvar på tvers av organisasjonen 
– hele tiden med medlemmenes 
behov i fokus.   

Jeg er også imponert over hvordan 
regnskapsbransjen har fremstått som 
de solide hjelperne gjennom et 
krevende år. Sammen har vi virkelig  
løftet bransjen frem i lyset, og vist i 
praksis verdien vi bidrar med til 
de 400 000 kundene bransjen yter 
tjenester til.

Fo
to

: C
F-

W
es

en
be

rg



6    REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING 2020 REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING 2020     7

En medlemsorientert  
bransjeorganisasjon

Regnskap Norge er skapt av og for medlemmene . Derfor er det  
viktig at medlemskapet oppleves som verdifullt, og at medlemmene  
blir ivaretatt og hørt .  

2020 ble et år der vi fikk testet ut 
kapasitet, effektivitet og vår evne til  
å snu oss kjapt for å finne de beste 
løsningene for medlemmene.

Raske endringer og uforutsigbarhet 
har gjort oss bedre på å finne nye og 
kreative løsninger og til å tilpasse oss 
medlemmenes behov.    

Antallet henvendelser via e-post og 
telefon gjorde 2020 til et rekordår. På 
medlemssenteret har vi jobbet for å 
beholde vårt mål om responstid, og er 
fornøyde med resultatet. Tilbakemel-
dingene fra medlemmene har vært at 
de har opplevd oss som proaktive, 
løsningsorienterte og at vi har vist 
forståelse for uvissheten som har 
preget deres arbeidshverdag.   

På fagsupporten har vi heller aldri 
mottatt så mange henvendelser fra 
våre medlemmer. I august hadde vi 
tatt imot like mange henvendelser 
som vi normalt gjør i løpet av et helt 
år. Regnskapsførerrollen og oppgavene 
som ligger til denne er i endring – det 
merkes også hos fagsupporten. I tillegg 
til de ordinære spørsmålene vi er vant 
med, har også vi blitt utfordret med 
en stor del andre problemstillinger 
enn hva vi har mottatt tidligere. Aldri 
har vi måtte snu oss rundt så mange 
ganger i løpet av ett år på grunn av 
regelendringer som i 2020.    

Regnskapsførerne har tidligere vært 
tett på sine kunder, og i løpet av dette 
året er de blitt enda tettere innenfor 
flere områder. Blant annet har behovet 
for HR-administrative tjenester og 
veiledning rundt permitteringer aktu-
alisert seg. Sammen har vi vært med 
på en stor endring; i måter å jobbe på 
og å møtes på. Den digitale læringen 
skal vi ta med oss og videreutvikle.  

Erfaringene fra dette året har gitt oss 
en styrke; som forening kjenner vi 
medlemmene våre enda bedre og 
medlemmene kjenner sine kunder 
bedre. Slik kan vi yte bedre service!  

Regnskap Norges nettverk 
Regnskap Norges nettverk tar opp 
felles utfordringer og synliggjør 
fremtidige bransjemuligheter.  

Det er viktig for Regnskap Norge å 
være tett på medlemmene, involvere 
dem i vår strategi og få tilbakemeldin-
ger på hvordan vi som bransjeorgani-
sasjon kan legge til rette for medlem-
menes arbeidshverdag. 2020 ble et år 
da vi ble avhengige av å være i kontinu-
erlig dialog for å lykkes sammen.   

En viktig del av nettverkssamlinger er 
det å møtes, noe som ikke var fysisk 
mulig i 2020. Regnskap Norge 
arrangerte derfor digitale nettverks-

samlinger gjennom hele året. Tilbake-
meldingene var at informasjonsde-
lingen var god og viktig, men at 
savnet etter det fysiske møtet var til 
stede. Vi er glade for at vi sammen 
har klart å gjennomføre samlinger i 
dette spesielle året, og satser på at vi 
fremover kan møtes fysisk igjen.   

Våre ansatte har bistått medlemmene fra hjemmekontor store deler av 2020.
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Regnskap Norge Akademiet er Regnskap Norges egen portal  
for kurs og kompetanseutvikling for autoriserte regnskapsførere  
og andre regnskap- og økonomifunksjoner .

Regnskap Norge er den foretrukne 
leverandøren av kurs, utviklings- 
program og læring innen regnskap  
og økonomi. Vi bidrar til å heve 
kompetansen i bransjen, og gjennom 
Regnskap Norge Akademiet tilbyr  
vi verktøyene og kunnskapen som 
trengs for å møte endringene  
bransjen står i – i dag og i  
morgen. 

2020 har vært et annerledes år. Store 
samlinger og fysiske møter har måtte 
vente. Fagdager i innland og utland, 
arrangementer og sertifiserings-
programmer har naturlig nok enten 
ikke latt seg gjennomføre eller blitt 
gjen nomført med strenge tiltak.  
Overskudd 2020 ble avlyst og års-
møtet ble gjennomført digitalt. Til 
tross for dette har vi klart å levere 
kvalitetskurs til medlemmene våre, 
og nett kursene har vært mer popu-
lære enn noen gang. 

Digitalisering av kurs  
og programmer 
I 2020 ble våre sertifiseringsprogram 
innen lederutvikling, rådgivning og 
lønn & HR gjennomført omtrent 
heldigitalt. Vi har jobbet med å identi-
fisere flere sertifiseringsområder,  
og planlegger lansering av 2-3 nye 
programmer i 2021.   

De nasjonale fagdagene ble sterkt 
redusert høsten 2020. Der det var 
mulig å gjennomføre fagdagene,  
ble disse gjennomført med sterke 

restriksjoner. Regnskap Norges 
nettkurs satt imidlertid rekorder i 
forbindelse med antall gjennomførte 
timer. Kurskatalogen består nå av 
400 opplæringstimer som stadig 
oppdateres og oppjusteres. 

RN studio  
RN Studio brukes flittig til innspilling 
av nettkurs, webinarer, digitale arrange- 
menter og Regnskap Norge-podden. 
Generalforsamlingen 2020 ble sendt 
fra studio. Det samme ble det popu-
lære webinaret «Årsoppgjørets time», 
som samlet nesten 2 000 deltakere.  

Regnskap Norge-podden ble lansert  
i mai 2020, og er for alle som er 
interesserte i regnskap og økonomi. 
Ny episode publiseres annenhver 
uke. Podkasten omhandler aktuelle 
temaer innen samfunn, økonomi, 
næringsliv, teknologi, ledelse og 
bærekraft. 

Xstream-kurs 
Nyskapningen Xstream ble svært godt 
mottatt i 2020, og tilbakemeldingene 
fra deltakerne var gode. Flere kurs ble 
i fjor gjennomført via direktesendin-
ger fra kurslokaler og vårt eget film-
studio. Xstream kombinerer fordelene 
ved nettkurs – du kan delta på kurset 
fra hvor som helst – med mulighete-
ne du har som kursdeltaker på fysiske 
kurs med å kunne stille spørsmål og 
delta i diskusjon. 

RN Fri  
Høsten 2020 lanserte vi lojalitetspro-
grammet RN Fri; en abonnementsløs-
ning som gir fri tilgang til alle nett-
kurs, webinarer og Xstream-kurs. En 
konkurransedyktig pris, kombinert 
med et bredt kurstilbud, gir alle 
ansatte i bedriften tilgang til rett 
kompetanse til rett tid.   

Forretningsutvikling Online  
Bransjen må sette søkelys på sin 
virksomhet og hvordan de skal styrke 
egen endringskapasitet og innovasjon 
fremover. Høsten 2020 lanserte vi 
nyvinningen «Forretningsutvikling 
Online», som i utgangspunktet er 
designet for mindre virksomheter. 
Innholdet i programmet er bygget på 
samme utforming som forretnings-
utviklingskonseptet.   

DIBkunnskap og andre  
fordelsavtaler 
I 2020 inngikk vi en strategisk 
samarbeidsavtale med DIBkunnskap. 
Første steg i denne avtalen er at DIB-
kunnskap kan tilby nettkursporteføl-
jen fra Regnskap Norge til sine 
kunder.   

Flere gunstige fordelsavtaler for våre 
medlemmer ble også fremforhandlet 
i 2020. Både forsikring, bank, bilavta-
ler, trykkeritjenester/profileringspro-
dukter og briller er blant avtalene 
Regnskap Norges medlemmer kan 
benytte seg av.  

Regnskap Norge Akademiet  
– vi gjør deg dyktigere!  
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Regnskapsbransjen 

Da koronapandemien ankom Norge i mars var regnskapsbransjen  
i høysesong med årsoppgjøret . Med nedstenging og restriksjoner,  
ble det også viktig å hjelpe kundebedriftene med krisen som  
plutselig rammet dem . Regnskapsbransjens rolle som  
næringslivets nærmeste økonomiske rådgiver ble forsterket .  
Regnskapsførerne gikk inn i rollen som næringslivets  
helsearbeidere . 

Regnskapskompetanse er viktig for 
bedriftenes verdiskapning. 70 % av 
norske virksomheter benytter i dag 
eksterne regnskapsførere. Bransjen 
utøver en kritisk og lovpålagt oppgave 
for norsk næringsliv, og ivaretar 
myndighetenes lovkrav og øvrige  
krav til standarder og rapporteringer.  

Kvalitet 
Foreningens kvalitetskontrollordning 
etterser tilstrekkelig kvalitet hos 
medlemmene – om virksomheten 
drives forsvarlig og at regnskapsfø-
ringen utføres i samsvar med regn-
skapsførerloven og god regnskapsfø-
ringsskikk. I 2020 har det i tillegg 
vært ekstra fokus på etterlevelse av 
hvitvaskingsregelverket. 

Som følge av pandemien ble kontrol-
lene gjennomført digitalt.  

I 2020 ble det gjennomført 254 
foretakskontroller, der 26 var etter-
kontroller. Resultatutviklingen er 
positiv. Godkjentandelen for de 
ordinære kontrollene er 86 % og  
81 % for etterkontrollene, mot 
henholdsvis 83 % og 77 % i 2019.  

Bransjetall 
Aggregert omsetning i regnskaps-
bransjen var omtrent 17 milliarder  
i 2019, som tilsier en økning på  

4,3 prosent sammenlignet med  
året før.  

Ved utgangen av 2020 var 426 000 
foretak registrert med ekstern regn - 
skapsfører. Antall foretak som benyt-
ter ekstern regnskapsfører har i snitt økt 
med 4,3 prosent hvert år, siden 2007.   

Regnskap Norge følger nøye utvik-
lingen i bransjen, og utgir årlig en 
bransje rapport. Denne ble konvertert 
fra pdf til digitalt format i 2020. 
«Fakta om regnskapsbransjen» er 
publisert på www.regnskapnorge.no.    

Lønn   
Brutto avtalt årslønn i 2020, for en 
autorisert regnskapsfører, var 650 
000 kroner målt ved median. Dette 
tilsier en økning på 1,6 prosent 
sammenlignet med året før. Lønns-
statistikken er tilgjengelig for med-
lemmer på våre hjemmesider.   

Rekruttering   
Et flertall av våre medlemsbedrifter 
rapporterte at de hadde flere ansatte 
ved utgangen av 2020 enn på samme 
tidspunkt året før. Majoriteten tror 
videre at antall ansatte i egen bedrift 
vil fortsette å øke de neste tre årene, 
og det samme med antall personer 
som innehar autorisasjon som 
regnskapsfører.   

Da koronapandemien gjorde sitt  
inntog i landet gikk regnskapsførerne 
inn i rollen som næringslivets  
helsearbeidere .
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En påvirker

En av foreningens viktigste oppgaver er å arbeide for gode rammebetingelser  
for bransjen og næringslivet . I koronaens år handlet det mye om å gi innspill til  
tiltak for kriserammede bedrifter .

Regnskapsførernes nære innsikt i 
næringslivets økonomiske situasjon 
er brukt aktivt i påvirkningsarbeidet. 
Vi var tidlig ute med å etterlyse 
kompensasjonsordninger og permit-
teringstiltak, og reiste også behovet 
for egne tiltak for selvstendig nærings-
drivende, som ble svart opp gjennom 
tiltakspakkene.  

Kompensasjonsordningen for 
dekning av uunngåelige faste 
kostnader
Med den første kompensasjonsord-
ningen ble autoriserte regnskapsførere 
likestilt med revisorer for å kunne 
avgi bekreftelse på innholdet i søkna-
den, og honorar til regnskapsfører for 
regnskapsføring kom med som fast 
uunngåelig kostnad.  

Etter hvert ble det tydelig at de minste 
virksomhetene ble sterkt disfavorisert, 
særlig på grunn av egenandelen. Dette 
påpekte vi, noe som endte med at 
denne ble fjernet. Kravet om bekreftelse 
av søknad for foretak med lave kompen-
sasjonsbeløp bortfalt også.

På høsten ble kompensasjonsordnin-
gen gjenåpnet i Altinn under ny 
forvaltning. For å styrke kontrollen 
skulle autorisert regnskapsfører eller 
revisor bekrefte opplysningene før 
søknaden ble sendt. Samtidig fikk vi 
gjennom at kostnadene for bekreftel-
sen skulle dekkes med 80 % inntil  
10 000 kroner. Regnskap Norge er en 
sentral samarbeidspartner for departe- 
mentet og Brønnøy sund i forbindelse 
med ordningen, både i regelverksut-
vikling og -forståelse, og som del av 
veiledningsapparatet. 

Kontantstøtten til  
selvstendig nærings- 
drivende og frilansere   
Ordningen var et etterspurt inntekts-
sikringstiltak for selvstendig  nærings- 
drivende, hvor vi i startfasen bidro 
med faglige avklaringer. Vi vant også 
gjennom med viktige fristutsettelser 
for søknadene for mai og juni.   

Frister   
Å bistå kundene under korona har 
krevd mye av regnskapsforetakene,  
i tillegg til å ivareta regnskaps- og 
skattepliktene. For å avhjelpe ba vi 
om frist lempninger. I tillegg til 
viktige tvangsmulktamnestier, ble  
det gitt utsettelse på levering av 
skattemelding og årsregnskap.  

Av likviditetshensyn fikk vi også ut - 
settelse på betalingsfrister for mva, 
formuesskatt og forskuddsskatt.    

Formuesskatten   
Regnskap Norge støtter arbeidet med 
å avskaffe formuesskatt på arbeiden-
de kapital. Under koronapandemien 
har dette aktualisert seg ved at mange 
bedriftseiere er avhengige av å ta ut 
midler fra virksomheten for å betale 
formuesskatt; midler som trengs for  
å holde driften i gang. Dette ble hørt,  

i første omgang i revidert nasjonal-
budsjett der verdsettelsesrabatten for 
arbeidende kapital ble økt fra 25 til  

35 prosent for 2020. Senere i Stats-
budsjettet 2021, der verdsettelses-
rabatten ble økt til 45 prosent fra 
2021.    

Forenklingskonferansen   
For syvende år på rad arrangerte vi 
Forenklingskon feransen med Revisor-

foreningen og NHO, hvor politikere, 
myndigheter og næringsliv samles. 
Arrangementet var digitalt, med ny 
deltagerrekord som resultat. Temaet 
var balansegangen mellom forenkling 
og kontrollhensyn. Den årlige 
næringslivsundersøkelsen viser at 
det går rett vei, men at det fortsatt 
gjenstår mye forenklings arbeid.   

Ny Regnskapsførerlov   
Regnskap Norge fikk flertall for de 
viktigste sakene våre for ny regn-
skapsførerlov, som økt fokus på 
regnskapsforetaket, tittel som 
statsautorisert, økt kvalifikasjons-
krav, bortfall av vilkåret om at daglig 
leder må være autorisert og mer 
fleksible etterutdanningsregler. 

Regnskap Norge og regnskaps-
bransjen i media  
At betydningen av Regnskap Norges 
rolle som påvirker, og bransjes rolle 
som bedriftenes rådgiver og hjelper, 
ble løftet, bidro også til synlighet i 
media. At foreningen via medlemme-
ne kunne måle tempen i næringslivet 
og hvordan myndighetenes tiltak 
fungerte i praksis, ga oss en verdifull 
stemme. Vi ble sitert og referert til 
flere ganger i ulike print- og nett-
aviser, og avsluttet medieåret med at 
administrerende ble intervjuet av TV2 
om EUs taksonomi og konsekvensene 
for norske bedrifter. 

Regjeringen la frem flere tiltak 
for å motvirke de økonomiske 
konsekvensene av korona-
pandemien  
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Bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi 

EU skyver næringslivet mot bærekraftig virksomhet – også i Norge . Snart må alle  
bedrifter føre regnskap over klimaavtrykk . Regnskap Norge har i 2020 jobbet med  
å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å levere på bærekraft .

I EU jobbes det på spreng med det 
grønne skiftet gjennom EUs grønne 
giv og EU-taksonomien. EUs innsats 
vil påvirke oss i Norge gjennom lov- 
 pålagte reguleringer, ikke ulikt inn - 
føringen av GDPR. I tillegg er det av 
stor betydning at 80 % av norsk eksport 
og 60 % av norsk import er via EU. 
Norske virksomheter vil utvilsomt bli 
påvirket av EUs vei mot en bærekraftig 
fremtid.  

Regnskapsbransjen har en viktig rolle  
i det grønne skiftet. Som næringslivets 
nærmeste rådgiver vil regnskapsfører-
ne veilede og orientere om krav og 
muligheter, rapportere på bærekraft  

på vegne av kundene samt bidra til 
bærekraftige og lønnsomme løs-
ninger.  

Regnskap Norge gjør det enklere 
å rapportere på bærekraft 
I 2020 mottok Nordic Accountant 
Federation (NAF) støtte til å utvikle en 
ny standard for bærekraftsrapporte-
ring for små og mellomstore bedrifter 
i Norden (NSRS). Standarden vil gjøre 
det enkelt for de små å levere på 
bærekraft. 

Dagens standarder er utviklet med 
tanke på de store selskapene, og er 

vanskelige å overføre til de mindre 
bedriftene. NSRS forenkler overgan-
gen til bærekraftige forretningsmodel-
ler for SMB-markedet. For større 
selskaper vil det bli enklere å beregne 
klimapåvirkningen i hele verdikjeden. 
Investorer vil få et verktøy til å beregne 
klimarisiko. Standarden vil i tillegg gi 
myndighetene grunnlag til bygge et 
bærekraftig samfunn. 

For regnskapsbransjen vil NSRS åpne 
opp for nye forretningsmuligheter. Du 
som regnskapsfører vil kunne bistå 
kundene med å rapportere på bære-
kraft, og på denne måten utvide 
tjenestespekteret ditt. 

Grønne tiltak og samarbeid 
Regnskap, revisjon og finans henger 
sammen: Regnskapsbransjen registre-
rer, strukturerer, dokumenterer og 
utarbeider rapporterer. Revisorene 
kontrollerer, analyserer og verifiserer. 
Finansbransjen bruker dataene i sine 
modeller og beslutninger. 

I 2020 ble et samarbeid mellom 
Regnskap Norge, Finans Norge og 
Revisorforeningen etablert. Samarbei-
det åpner opp for en felles arena for 
læring og utvikling for medlemmene 
når det gjelder bærekraft.  

Den sirkulære  
regnskapsklyngen 
Den sirkulære regnskapsklyngen 
drøfter ulike problemstillinger og gir 

anbefalinger og råd i forbindelse med 
regnskap, skatt og avgift til virksom-
heter som jobber sirkulært. Klyngen 
ble opprettet på initiativ av Regnskap 
Norge i 2019, og består av fageksperter 
fra Regnskap Norge, fageksperter fra 
Høgskolen i Innlandet og ledere 
fra medlemsvirksomheter. I 2020 ble 
det gjennomført seks klyngetreff. 

Virksomhetene mottar en sluttrap-
port. Disse gir et godt grunnlag for 
læring, og i 2020 ble det besluttet at 
resultatene og kompetansen fra 
klynge arbeidet samles i en akademisk 
bok som lanseres i 2022. 

Miljøfyrtårn 
I 2020 ble Regnskap Norge sertifisert 
som Miljøfyrtårn. Sertifiseringskrite-

riene dekker områder som arbeids-
miljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport. I tillegg har vi 
blitt vurdert på spesifikke bransje-
kriterier.  

Sertifiseringsprosessen har vært en 
lærerik prosess, og en viktig bevisst-
gjøring rundt hvilke tiltak som gir 
størst effekt og på hvilke områder  
vi kan forbedre oss.    

Vårt klima- og miljøarbeid stopper 
ikke etter mottatt sertifisering. Som 
miljøfyrtårnsertifisert må vi årlig 
levere klima- og miljørapport. I tillegg 
må man re-sertifiseres hvert tredje år. 
Å jobbe med bærekraft er en kontinu-
erlig prosess, og vi har forpliktet oss til 
å arbeide systematisk med våre 
miljømål.      

Akselerering av den grønne 
overgangen krever tiltak for 
å styre finansiering mot mer 
bærekraftige produksjons- 

og forbruksmønstre . 
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Teknologi i regnskapsbransjen  

Digital samhandling og bransjeglidning mellom bank  
og IT har preget regnskapsbransjen i 2020 .   

Koronapandemien flyttet regnskaps-
bransjen og deres kunder over på 
digitale samhandlingsverktøy i 
ekspressfart. Bransjen har bestandig 
benyttet seg av teknologi, men da i 
forbindelse med regnskapsproduk-
sjon og ikke samhandling.  

Hyppige møter med kunden på Teams 
eller Zoom kan bidra til økte forret-
ningsmuligheter. En god prat med 
kunden ansikt-til-ansikt kan aldri 
erstattes av digitale samhandlings-
verktøy. Antall møter kan imidlertid 
absolutt økes til glede for kunden og 
regnskapsføreren.  

Bransjeglidning mellom  
bank og IT  
Høsten 2020 gikk to banker til innkjøp 
av en systemleverandør, mens en 
systemleverandør etablerte en bank. 
Felles for disse hendelsene er en 
naturlig sammensmeltning av 
bank tjenester og regnskapsføring.   

Regnskap Norge er opptatt av gode 
konkurranseforhold for våre med-
lemmer og deres kunder. Det betyr 
at bransjeglidningen for eksempel  
ikke må medføre innlåsing på teknisk 
løsning eller gunstigere forretnings-
vilkår for banktjenester hvis et 
ERP-system eller en spesiell regn-
skapsfører benyttes.  

Foreningen er i dialog med  
Konkurransetilsynet og Finanstilsynet 
for å bidra til gode konkurranse-
forhold på viktige innsatsfaktorer  
for regnskapsbransjen.  

 Krav om elektronisk  
regnskap for alle?  
Kan myndighetene kreve at alle bok- 
 førings- eller rapporteringspliktige 
skal ha et elektronisk ført regnskap? 

Bokføringsregelverket åpner i dag for 
manuelle løsninger for bokførings-
pliktige med under 600 bilag. Med 
bransjeglidningen mellom bank og 
ERP-systemer, kan det i fremtiden bli 
enkelt å ta ut elektronisk regnskaps-
materiale for de helt små også basert 
på banktransaksjoner og tilleggspos-
teringer. 

Kundene til regnskapsførerne benyt-
ter stort sett elektroniske løsninger. 
Et slikt lovkrav er derfor ikke kreven-
de for andre enn dem som fører 
regnskapet selv.   

SAF-T  
Etter ett års virke som formatkrav ved 
varslet bokettersyn, er det gledelig å 
se at andre private aktører også ser på 
muligheten til å benytte SAF-T-forma-
tet – blant annet finansforetak og 
revisorer. Dette har imidlertid avledet 
noen praktiske problemstillinger:   

1. Hvordan forholder vi oss til 
personopplysninger som finnes i 
regnskapsmaterialet?  

2. Kan private aktører få hele fi-
len med alle transaksjoner til seg, 
eller kan det avgrenses til bare 
saldoer?  

3. Er kvaliteten i filen tilstrekkelig 
til at mottaker kan gjøre seg nytte 
av dataene?  

2020 har vist at det er mye feil i 
bruken av standarden og at filen i 
noen tilfeller ikke kan benyttes. Før 
dette er løst, kan det være ineffektivt 
å benytte SAF-T slik den er påtenkt.  

Regnskap Norge er engasjert i forvalt-
ningsorganet til SAF-T, for å se nær - 
mere på implementeringen og det å 
kunne levere del-filer for særskilte 
formål. Vi mener at personopplys-
ningsloven i Norge ofte vil begrense 
utlevering av SAF-T-filer til andre. 
Både hjemmelsgrunnlag og formål 
kan være mangelfulle. Dette er pro-
blemstillinger Regnskap Norge vil 
adressere videre.  

Digitalt forum  
I 2020 ble Regnskap Norges Digitalt 
forum arrangert for første gang. 60 
teknologi-interesserte medlemmer 
samlet seg i januar for å diskutere 
teknologi i bransjen. Forumet 
samhandler med Regnskap Norge 
IT-forum – et forum for regnskaps-
bransjens systemleverandører. 

Nordic Smart Government  
Nordisk ministerråd har igangsatt et 
prosjekt som skal gjøre det enklere å 
drive SMB-bedrift i Norden. I 2020 
fastsatte Nordic Smart Government  
6 hovedområder for videre utvikling; 
digitale dokumenter, produktdata, 
åpent regnskap, kvalitetssikrede data, 
prosesser som starter digitalt og 
forenklet rapportering.  

Regnskap Norge er positive til 
prosjektet og vil gi innspill på saker 
som påvirker regnskapsbransjen og 
dennes kunder.  

2020 ble året da bruken av digitale 
samhandlingsverktøy skjøt fart .
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Årsberetning konsern 2020

Formål og organisasjon
Regnskap Norge er lokalisert i Oslo  
og har som formål å fremme med-
lemmenes og regnskapsbransjens 
faglige, økonomiske og sosiale 
interesser. Dette gjøres blant annet 
ved å være regnskapsbransjens 
viktigste talerør, arbeide for å 
opprettholde og videreutvikle en 
autorisasjonsordning som samsvarer 
med regnskapsbransjens interesser  
og næringslivets behov, sikre høy 
kompetanse, kvalitet og etisk 
standard hos medlemmene, synlig-
gjøre forretningsmuligheter og gi 
medlemmene råd. Foreningen har 
arbeidet for medlemmene som sin 
hovedoppgave, og retter virksomhe-
ten mot fagarbeid, kvalitetskontroll, 
myndighetskontakt og øvrig relasjons-
arbeid.

Administrasjonen er avdelingsorga-
nisert med en administrativ støtte-
funksjon og omfatter 39 årsverk. 
Regnskapsfunksjoner, lønn og 
kapitalforvaltning er outsourcet.

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

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

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

Redegjørelse for årsregnskapet 
og konsernregnskapet
Vi startet 2020 med en fellessamling 
hvor vi definerte vårt mål: Vi skaper 
overskudd gjennom kompetanse. Et 
klart mål, sammen med veletablerte 
kulturkoder, var godt å ha med seg da 
vi i begynnelsen av mars 2020 fikk 
utbruddet av coronaviruset COVID-19. 

En direkte konsekvens av myndig-
hetenes pålagte restriksjoner var 
redu serte inntekter og vi måtte avlyse 
vårt store bransjearrangement 
«Overskudd 2020» i september. 

Med endrede rammebetingelser har 
vi tilpasset aktivitetene og utvidet 
vårt digitale tjenestespekter. Vi har 
erstattet mange av de planlagte fysiske 
fagdagene med digitale løsninger som 
nettkurs og direktesendte streaming-
kurs. 

Som følge av koronapandemien ble 
det gjort en stor omstilling for å endre 
kvalitetskontrollene fra stedlige til 
digitale.

Vi har tatt rollen som regnskapsbran-
sjens ledende stemme innen sirku-
lærøkonomi og etablerte verdens 
første regnskapsklynge. Bærekrafts-
rapportering er på agendaen og vi 
bidrar inn mot SMB-markedet for å 
gjøre rapporteringen relevant.

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 påvir-
ker oss som forening, handler om 
hvorvidt våre medlemmer makter å 
vise nødvendig handlekraft i den 
bransjeomstillingen regnskapsbedrif-
tene nå gjennomgår. 

Kursvirksomhet er utsatt for stadig 
økende konkurranse og prispress.  
Det gjør at vi hele tiden må fornye og 
forbedre både kurstilbudet og måten 
vi produserer og leverer kurstjenester.

Usikkerhet knyttet til inntektsnivået i 
2020 gjorde at vi i mars tok grep for å 
styre kostnadsutviklingen. Det 
innebar større bruk av egne ressurser, 
både i prosjekter og i produksjon av 
kurs samt nedskalering av planlagte 
IT-prosjekter.

Konsernet oppnådde en samlet 
omsetning i 2020 på kr 105.741.986, 
som utgjør en reduksjon på 12 % fra 
2019. Årsoverskuddet endte på kr 
12.117.682. Den samlede egenkapita-
len utgjorde kr 108.982.492 tilsvaren-
de 84 % av totalkapitalen ved utgan-
gen av året.

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

Regnskapet for morselskapet Regn-
skap Norge for 2020 ble avsluttet med 
et overskudd på kr 6.925.754, etter at 
royalty for 2020 fra datterselskapet er 
inntektsført med kr 4.748.215. 
Årsresultatet foreslås i sin helhet 
overført til annen egenkapital. 

Egenkapitalen i Regnskap Norge er kr 
81.641.196 ved utgangen av året. 

Styret er meget tilfreds med resultatet 
i en tid der selskapet har måtte tilpasse 
seg de stadig endrede rammebetingel-
ser gjennom restriksjoner som følge 
av utbruddet av Covid-19 pandemien.  

Finansiell risiko
Det er begrenset finansiell risiko 
knyttet til virksomheten.

Det er inngått avtale med ekstern 
rådgiver om forvaltning av over-
skuddslikviditeten. I 2015 ble 
foreningens finansielle strategi 
revidert, og risikofordelingen endret i 
tråd med leverandørens anbefaling. 
Avkastningen av den forvaltede porte-
føljen ble i 2020 på 6,3 %. 

Styret mener kostnadskontroll, god 
økonomisk styring og solid egenkapi-
tal 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 opparbeidet egenkapital for 
å støtte den omstillingsprosess som 
foreningens medlemmer og bransjen 
står overfor.

Markedsrisiko
Vårt hovedmarked, som består av de 
autoriserte regnskapsførere og de 
autoriserte regnskapsførerforetak, 
har en stabil utvikling hvor vår 
markedsandel er på henholdsvis 68 % 
og 69 %. Ved utgangen av 2020 var det 
11.825 autoriserte regnskapsførere i 
Norge og 2.735 autoriserte regnskaps-
førerforetak.

Kursvirksomheten i datterselskapet 
er utsatt for stadig økende konkur-
ranse og prispress.

Kredittrisiko
Kredittrisiko utgjør risikoen for at 
våre medlemmer og kunder ikke vil 
klare å innfri sine betalingsforplikt-
elser i henhold til avtale. Våre ute-
stående fordringer utgjør kr 11.352.645 
med en samlet tapsavsetning på  
kr 1.137.088 pr 31.12.2020. Vi har 
etablert gode inkassorutiner med 
første gangs utsendelse fra egen 
administrasjon. Ved manglende 
innfrielse etter innkassovarsling 
sendes kravet til inkassoselskapet 
Modhi (tidligere Conecto) for ytter-
ligere innkreving.

Medlemmer som ikke betaler meldes 
ut av foreningen.

Likviditetsrisiko
Konsernet hadde ved utgangen av 
2020 samlede bankinnskudd på  
kr 28.586.489 i hovedbankforbindel-
sen DNB.  Vår lange kunderelasjon og 
solide økonomi gjør at vi får tilgang 
til kassakreditt dersom det skulle 
være behov.

Vi har etablert en låneavtale mellom 
selskapene i konsernet som gjør det 
mulig å overføre midler ved behov. 
Låneavtalen forrentes etter markeds-
rente.

Styret er meget tilfreds med den 
likvide situasjonen ved utgangen av 
året, og mener dette gir god økono-
misk handlefrihet til å ivareta det 
videre arbeidet for medlemmenes 
beste i årene fremover. 

Forsknings- og  
utviklingsaktiviteter
Vi etablerte prosjektet NSRS - Nordic 
Sustainability Reporting Standard; en 
nordisk standard for bærekraftsrap-
portering for SMB i samarbeid med 
Regnskap Norges søsterforeninger i 
Sverige, Finland og Danmark somme-
ren 2020, med finansiering fra Nordic 
Innovation. Prosjektet har som mål å 
utvikle en standard med utgangs-
punkt i behovene til de små og 
mellomstore selskapene, i kontekst 
av de etablerte internasjonale stan-
dardene. Standarden vil bli brukt av 
profesjonelle regnskapsførere for å 
hjelpe kundene til å måle og doku-
mentere sitt arbeid for å drive en 
bærekraftig virksomhet.

Miljø
Administrasjonen holder til i Oslo 
sentrum. Det fysiske arbeidsmiljøet 
er meget godt i moderne lokaler 
tilpasset vår virksomhet. En rekke 
miljøfremmende tiltak gjennomføres 
årlig for å beholde og videreutvikle 
det gode arbeidsmiljøet. 

2020 ble et år preget av delvis og hel 
nedstenging av kontoret med utstrakt 
bruk av hjemmekontor som følge av 
Covid-19-pandemien. Vi var godt 
forberedt i bruk av digitale kommuni-
kasjonsplattformer, noe som gjorde 
det lettere å samhandle fra hjemme-
kontor. Vi har lagt stor vekt på å 
gjennomføre regelmessige digitale 
møter både på avdelingsnivå og på 
selskapsnivå gjennom et krevende år.

Det er tegnet helseforsikring og det 
gis støtte til fysisk aktivitet blant de 
ansatte. Det er ikke registrert ulykker 
eller skader i forbindelse med driften. 

Vi skaper overskudd  
gjennom kompetanse
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Vi har hatt en økning i sykefraværet 
fra 2,2 % i 2019 til 4,3 % i 2020, hvor 
langtidsfraværet utgjorde 3,2 %. 
Sykefraværet er for det meste ikke 
arbeidsrelatert. 

Det er ubetydelig risiko for utslipp 
forbundet med selskapets virksom-
het, og vi har i år betydelig reduksjon 
av reisevirksomhet som følge Covid- 
19-pandemien og dens begrensnin-
ger. 

Likestilling
Likestilling mellom kjønnene 
vektlegges i alle deler av organisasjo-
nen. Av styrets 7 medlemmer er 4 
kvinner. Selskapets administrerende 
direktør er kvinne, og ledergruppen 
består av 4 menn og 3 kvinner. Det er 
23 kvinner og 16 menn i administra-
sjonen.

Hendelser etter balansedagen
Vi forventer at vi også i 2021 må 
tilpasse driften til en situasjon preget 
av COVID-19. Selskapet har en solid 
finansiell styrke som sammen med  
et stort kundegrunnlag og gode 
tjenester bidrar til at forutsetningen 
om fortsatt drift er til stede. Denne 

hendelsen vil ikke innebære noen 
regnskapsmessig konsekvens for det 
fremlagte regnskapet for 2020.

Framtidsutsikter
Ved inngangen til 2021 er det Co-
vid-19-pandemien, den teknologiske 
utviklingen, digitalisering, robotise-
ring og sirkulær økonomi som 
dominerer nyhetsbildet. 

Regnskapsbransjen har i mange år 
satt søkelys på effektiv regnskapspro-
duksjon med høy kvalitet og pålitelig-
het overfor lovpålagte oppgaver og 
frister. Dette forretningskonseptet 
utfordres av nye produksjonssystemer, 
endrede konkurransebetingelser, og 
endringer i markedets behov og 
forventninger til økonomisk tjeneste-
yting. Effektivisering vil over tid 
frigjøre tid, samtidig som behovet for 
økonomisk styringsinformasjon øker. 
I sum legger det press på regnskaps-
bransjens forretningsmodeller, der 
transaksjoner på sikt mister den 
dom inante betydningen mens 
utviklingen av kunderelasjoner øker i 
betydning. Det forventes økt behov for 
en mer bedriftsspesifikk økonomisk 
hjelpefunksjon, som regnskapsbran-
sjen 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.

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

Arbeidsinnsats, samarbeid, endrings-
kapasitet og gjennomføringsevne i 
administrasjonen har vært meget 
god. Høy medlemstilfredshet er det 
viktigste resultatet styret tilstreber å 
oppnå, sammen med et mål om å 
drive en lønnsom og bærekraftig 
virksomhet, både under og etter 
koronapandemien.

Styret vil i tiden som kommer følge 
utviklingen i bransjen og hos med-
lemmene nøye, og samtidig fortsette 
det gode samarbeidet med myndig-
hetene og viktige organisasjoner 
gjennom foreningen.

Oslo, 24.03.2021

For styret i Regnskap Norge

/s/ Peer Veiby
Styrets leder

/s/ Bjørn Økland
Styremedlem

/s/ Anne Kari Iversen
Styremedlem

/s/ Roar Voll
Styrets nestleder

/s/ Thea Korslund 
Styremedlem

/s/ Martha Borøy
Styremedlem

/s/ Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

/s/ Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør

F.v.: Thea Korslund, Roar Voll, Martha Borøy, Peer Veiby, Bjørn Økland, Anne Kari Iversen og Berit Taraldsen Benum.
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MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 NOTE 2020 2019

24 074 088 23 608 432 Salgsinntekt 1, 8 105 741 986 120 289 277

24 074 088 23 608 432 Sum driftsinntekter 105 741 986 120 289 277

-4 179 287 -5 982 713 Varekostnad -24 553 274 -46 571 287

-9 916 821 -10 680 196 Lønnskostnad 2, 3 -49 307 332 -50 795 664

-327 505 -312 972 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eien-
deler

5 -2 074 155 -845 538

-5 410 860 -6 829 167 Annen driftskostnad 2 -20 782 453 -27 255 047

-19 834 473 -23 805 048 Sum driftskostnader -96 717 214 -125 467 536

4 239 615 -196 616 Driftsresultat 9 024 772 -5 178 259

42 893 90 149 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8 0 0

107 023 156 422 Annen renteinntekt 264 611 375 736

517 889 693 621 Annen finansinntekt 865 502 1 265 201

5 940 288 3 121 946 Verdiøkning av finansielle instrumenter  
vurdert til virkelig verdi

9 266 979 4 594 236

6 608 093 4 062 138 Sum finansinntekter 10 397 092 6 235 173

-3 307 586 -59 695 Verdireduksjon av finansielle instrumenter  
vurdert til virkelig verdi

-5 334 485 -128 649

-614 369 -43 210 Annen finanskostnad -951 595 -80 177

-3 921 955 -102 905 Sum finanskostnader -6 286 080 -208 826

2 686 138 3 959 233 Netto finans 4 111 012 6 026 347

6 925 754 3 762 617 Ordinært resultat før skattekostnad 13 135 784 848 088

0 0 Skattekostn. på ordinært res. 4 -1 018 102 1 075 678

0 0 Ordinært resultat -1 018 102 1 075 678

6 925 754 3 762 617 Årsresultat 12 117 682 1 923 766

Overføringer

6 925 754 3 762 617 Overf. til/fra annen egenkapital

6 925 754 3 762 617 Sum overf . og disponeringer

Resultatregnskap for 2020 | Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 NOTE 2020 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 4 1 886 263 2 904 365

0 0 Sum immaterielle eiendeler 1 886 263 2 904 365

Varige driftsmidler

308 559 636 064 Driftsløsøre, inventar, IKT systemer 5 11 370 902 8 432 857

308 559 636 064 Sum varige driftsmidler 11 370 902 8 432 857

Finansielle anleggsmidler

3 030 000 3 030 000 Investering i datterselskap 0 0

1 505 738 1 531 896 Pensjonsmidler 3 1 505 738 1 531 896

4 535 738 4 561 896 Sum finansielle anleggsmidler 1 505 738 1 531 896

4 844 297 5 197 960 Sum anleggsmidler 14 762 903 12 869 118

Omløpsmidler

0 0 Varer 10 165 201 260 135

0 0 Sum varer 165 201 260 135

Fordringer

199 135 361 247 Kundefordringer 9 11 352 645 11 912 347

786 464 1 824 829 Andre fordringer 9 1 881 244 3 467 879

12 487 301 9 634 177 Konsernfordringer 8 0 0

13 472 900 11 820 253 Sum fordringer 13 233 889 15 380 226

Finansielle investeringer

9 819 101 9 540 030 Markedsbaserte aksjer 7 14 986 777 14 701 971

25 805 368 24 703 931 Markedsbaserte obligasjoner 7 39 528 418 37 800 083

5 243 806 4 736 022 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 7 7 319 729 6 436 775

40 868 275 38 979 983 Sum finansielle investeringer 61 834 924 58 938 829

32 242 901 29 673 605 Bankinnskudd og pengemarked 7, 11 39 166 798 34 270 393

32 242 901 29 673 605 Sum bankinnskudd og pengemarked 39 166 798 34 270 393

86 584 076 80 473 841 Sum omløpsmidler 114 400 812 108 849 583

91 428 373 85 671 801 Sum eiendeler 129 163 716 121 718 701

Balanse per 31 . desember 2020 | Regnskap Norge
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Balanse per 31 . desember 2020 | Regnskap Norge Kontantstrømanalyse | Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

6 925 754 3 762 617 Tilført fra årets virksomhet 13 135 784 848 088

327 505 312 972 Ordinære avskrivninger 2 074 155 845 538

-453 733 -1 427 793 Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner -453 733 -1 427 793

162 112 204 720 Endring kundefordringer 559 702 5 890 161

0 0 Endring varelager 94 934 91 829

-1 950 351 943 018 Endring leverandørgjeld -6 424 032 1 303 026

-553 697 -2 505 924 Endring andre tidsavgrensningsposter 3 817 891 -718 245

4 457 590 1 289 610 Netto likviditetsendring fra virksomheten 12 804 701 6 832 604

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

0 -62 286 Investeringer i varige driftsmidler -5 012 200 -7 060 917

-3 373 839 -6 053 028 Investeringer i finansielle plasseringer -5 244 782 -11 152 621

1 485 546 3 113 750 Salg av finansielle plasseringer 2 348 686 6 066 525

-1 888 293 -3 001 564 Netto likviditetsendring fra investeringer -7 908 296 -12 147 013

2 569 297 -1 711 954 Netto endring likvider i året 4 896 405 -5 314 409

LIKVIDITETSBEHOLDNING

29 673 605 31 385 560 Beholdning 1.1. 34 270 393 39 584 802

2 569 296 -1 711 955 Nettoendring likvider gjennom året 4 896 405 -5 314 409

32 242 901 29 673 605 Likviditetsbeholdning Pr . 31 .12 . 39 166 798 34 270 393

2 246 040 2 287 666 Bundne likvider pr 31.12. 2 287 415 2 329 031

Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet:

6 925 754 3 762 617 Årsresultat (- underskudd) 12 117 682 1 923 766

0 0 Skattekostnad, ikke betalbar 1 018 102 -1 075 678

6 925 754 3 762 617 Tilført fra årets virksomhet 13 135 784 848 088

MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 NOTE 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

81 641 196 74 715 442 Annen egenkapital 12 108 982 492 96 864 808

81 641 196 74 715 442 Sum opptjent egenkapital 108 982 492 96 864 808

81 641 196 74 715 442 Sum egenkapital 108 982 492 96 864 808

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

0 479 891 Pensjonsforpliktelser 3 0 479 891

0 479 891 Sum avsetning for forpliktelser 0 479 891

0 479 891 Sum langsiktig gjeld 0 479 891

Kortsiktig gjeld

997 587 2 947 938 Leverandørgjeld 6 000 203 12 424 235

3 835 542 3 855 602 Skyldige offentlige avgifter 4 088 834 3 885 311

4 954 050 3 672 928 Annen kortsiktig gjeld 9 10 092 187 8 064 456

9 787 179 10 476 468 Sum kortsiktig gjeld 20 181 224 24 374 002

9 787 179 10 956 359 Sum gjeld 20 181 224 24 853 893

91 428 373 85 671 801 Sum egenkapital og gjeld 129 163 716 121 718 701

   
Oslo, 24. mars 2021

Styret i Regnskap Norge

/s/ Peer Veiby
Styrets leder

/s/ Bjørn Økland
Styremedlem

/s/ Anne Kari Iversen
Styremedlem

/s/ Roar Voll
Styrets nestleder

/s/ Thea Korslund 
Styremedlem

/s/ Martha Borøy
Styremedlem

/s/ Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

/s/ Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør
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Noter konsern 2020

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapslovens bestemmelser 
for øvrige foretak og god regnskaps-
skikk.

Selskapet er en ikke skattepliktig 
organisasjon

Konsolideringsprinsipper/prinsipper 
for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morsel-
skapet Regnskap Norge og dattersel-
skapene Accounting Norway AS og 
Regnskap Norge AS

Konsernregnskapet viser samlet 
økonomisk resultat og samlet 
finansiell stilling når morselskapet 
Regnskap Norge og dets datterselska-
per presenteres som en økonomisk 
enhet.  Datterselskapene er konsoli-
dert 100% linje for linje i konsern-
regnskapet.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter 
ensartede prinsipper, der datter-
selskapet følger de samme regnskaps-
prinsipper 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 kontin-
genter og kontrollavgifter fra med-
lemmene som faktureres i begynnelsen 
av året og inntektsføres med 1/12-del  
pr måned. I tillegg mottar selskapet 
Royalty fra datterselskapet Regnskap 
Norge AS

I datterselskapet Regnskap Norge AS 
inntektsføres kursinntektene fortlø-

pende på faktureringstidspunktet i 
takt med gjennomføringen av 
kursene. Serviceavgift og andre 
abonnementsinntekter faktureres i 
begynnelsen av året og inntektsføres 
med 1/12-del pr måned.

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

Kontingenter, service- og kontrollav-
gifter fra medlemmene inntektsføres 
lineært over medlemmsperioden.  
Inntektsføring av varer og tjenester 
skjer på leveringstidspunkt.

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. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstids-
punktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaf-
felseskost. Varige anleggsmidler 
avskrives etter en fornuftig avskriv-
ningsplan. Anleggsmidlene ned-
skrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbi-
gående. Langsiktig gjeld med unntak 
av andre avsetninger balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstids-
punktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
er oppført i balansen til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forven-
tet 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 fore- 
tas 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 drifts - 
midler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger 
eller forbedringer tillegges driftsmid-
lets 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 innskudds-
basert pensjonsordning.  

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

Forøvrig er følgende  
regnskapsprinsipper anvendt:
FIFO-metoden for tilordning av 
anskaffelseskost for ombyttbare 
finansielle eiendeler, laveste verdis 
prinsipp for markedsbaserte finansi-
elle omløpsmidler, leieavtaler er ikke 
balanseført, pengeposter i utenlandsk 
valuta er verdsatt til kursen ved 
regnskapsårets slutt og kostmetoden 
er benyttet for investeringer i datter-
selskap/tilknyttet selskap. 

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

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 22% på grunn-
lag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier, samt 
ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regn-
skapsåret. Skatteøkende og skattere-
duserende midlertidige forskjeller 
som reverserer eller kan reversere i 
samme periode er utlignet og skatte-
virkningen er beregnet på netto-
grunnlaget.

Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er 
utarbeidet etter den indirekte meto-
den. Kontanter og kontantekvivalen-
ter omfatter kontanter, bankinn-

skudd og andre kortsiktige, likvide 
plasseringer som umiddelbart og med 
uvesentlig kursrisiko kan konverteres 
til kjente kontantbeløp og med 
forfallsdato kortere enn tre måneder 
fra anskaffelsesdato.

Forskning og Utvikling
Kostnader til forskning og utvikling 
er utgiftsført fortløpende i takt med 
prosjektets ferdigstillelse.

Kostnadene inngår som en del av 
andre driftskostnader.

Investeringer
Investeringer i finansielle omløps-
midler er oppført til markedsverdi

Note 1 - Inntekter per segment

Investeringer i finansielle omløpsmidler  
er oppført til markedsverdi

 MORSELSKAP KONSERN

Salgsinntekter 2020 2019 2020 2019

Medlemsinntekter  10 374 362  10 093 210  10 374 362  10 093 210 

Kvalitetskontrollen  8 951 512  8 941 959  8 951 512  8 941 959 

Kursvirksomhet - RN akademiet  0  0  53 628 274  64 838 685 

Årsmøte og Overskudd  0  0  0  4 655 797 

Serviceavgift  0  0  20 097 518  18 965 953 

Provisjoner og andre inntekter  4 748 215  4 573 263  5 686 540  5 863 861 

KS komplett og produkter  0  0  5 544 125  5 376 503 

Regnskap & Økonomi  0  0  1 459 655  1 553 309 

Totalt  24 074 088  23 608 432  105 741 986  120 289 277 
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Foretaket er pliktig til å ha tjeneste-
pensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og har etablert pensjons-
ordning som tilfredsstiller kravene i 
loven. Regnskap Norge har avtale om 
pensjonsforsikring med Storebrand som 
omfatter 39 personer. Premien fordeles 

mellom Regnskap Norge og Regnskap 
Norge AS etter gjeldende fordelings-
nøkkel. Pensjonsordningen ble fra 2004 
endret i henhold til ny lovgivning og   
38 personer er knyttet til innskudds- 
baserte ordningen.

Det ble inngått egen førtidspensjonsavtale 
for tidligere administrerende direktør. 
Avtalen ble iverksatt fra 1.9.2016 og gikk 
ut mars 2020.  

Forpliktelsen var balanseført med kr 479 891 
i 2019 og i 2020 er det ingen forpliktelse.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m .v

Gjennomsnittilig antall ansatte i konsernet har 

i 2020 vært 38,1. Andel lønn i Regnskap Norge 

utgjør 7,6 årsverk. 

Tilsvarende tall for 2019 var 38 ansatte  

og 8 årsverk.

*Lønn administrerende direktør gjelder lønn  

til Christine Lundberg Larsen for 2020 som er 

fordelt 50/50 mellom selskapene.

Revisjonshonoraret er eksklusive forholds-

messig fradrag for merverdiavgift.

Kostnader til rekruttering er inkludert under 

«andre personalkostnader» med kr. 0 i 2019 og 

2020 i morselskapet og for konsern kr. 403.684 

i 2020 og kr. 268.005 i 2019.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

 MORSELSKAP KONSERN

Lønnskostnader 2020 2019 2020 2019

Lønninger 6 293 415 5 885 696 36 065 236 35 010 318

Arbeidsgiveravgift 982 027 1 734 973 5 623 131 6 020 799

Pensjonskostnader 314 749 374 649 1 966 945 2 022 733

Andre personalkostnader 476 889 796 273 2 295 163 3 166 751

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig  180 000 0 1 270 736 2 075 209

Honorar tillitsvalgte 1 416 993 1 644 105 1 580 623 1 986 405

Honorar til styret 252 750 244 500 505 500 513 450

Sum personalkostnader 9 916 821 10 680 196 49 307 332 50 795 664

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret 8 8 39 38

 MORSELSKAP KONSERN

Godtgjørelser til: 2020 2019 2020 2019

Lønn administrerende direktør* 1 152 547 1 105 222 2 305 094 2 210 444

Pensjon administrerende direktør 37 876 37 251 75 752 74 502

Andre fordeler administrerende direktør 11 341 9 930 22 682 19 859

Styret 252 750 244 500 505 500 513 450

Revisor 105 691 110 985 215 287 225 693

Revisor konsulentbistand 39 298 0 79 810 0

 MORSELSKAP KONSERN

Førtidspensjon tidligere daglig leder: 2020 2019 2020 2019

Nåverdi av årets opptjening 0 0 0 0

Rentekostnad 0 26 321 0 26 321

Kostnad av netto forpliktelse 0 0 0 0

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0 0 0

Resultatført aktuerielt tap (gevinst) 0 -61 935 0 -61 935

Netto pensjonskostnad 0 -35 614 0 -35 614

Økonomiske forutsetninger: 2020 2019 2020 2019

Diskonteringsrente 0 2,30 % 0 2,30 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 0 0,00 % 0 0,00 %

Forventet lønnsvekst 0 2,00 % 0 2,00 %

Forventet G-regulering 0 2,00 % 0 2,00 %

Forv. regulering av pensjoner under utbet. 0 2,00 % 0 2,00 %

Pensjonsforpliktelsen 2020 2019 2020 2019

Påløpne penjonsforpliktelsr (DBO) eks. AGA 0 315 553 0 315 553

Arbeidsgiveravgift 0 44 493 0 44 493

Påløpne penjonsforpliktelser inkl. AGA 0 360 046 0 360 046

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 0 119 846 0 119 846

Netto balanseført pensjonsforplikt . inkl AGA 0 479 892 0 479 892

Ytelsespensjonsordning ansatte: 2020 2019 2020 2019

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 33 072 32 788 33 072 32 788

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 761 852 761 852

Avkastn. av pensjonmidl. minus admin.kost 24 692 18 082 24 692 18 082

Periodisert arbeidsgiveravgift 0 0 0 0

Avkortning/Planendring 118 389 167 789 118 389 167 789

Resultatført aktuarialt tap 0 0 0 0

Netto pensjonskostnad 176 914 219 511 176 914 219 511
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Note 4 - Skatt og midl . forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Morselskapet Regnskap Norge er en ikke skattepliktig forening. 

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

Fortsettelse note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

 MORSELSKAP KONSERN

Økonomiske forutsetninger : 2020 2019 2020 2019

Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 % 2,30 % 2,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,80 % 4,30 % 3,80 % 4,30 %

Forventet lønnsvekst 2,25 % 2,75 % 2,25 % 2,75 %

Årlig forventet G-regulering 2,00 % 2,50 % 2,00 % 2,50 %

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

Pensjonsforpliktelsen: 2020 2019 2020 2019

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) 2 593 590 2 714 250 2 593 590 2 714 250

Pensjonsmidler til markedsverdi 3 276 000 3 322 000 3 276 000 3 322 000

Påløpne pensjonsforpliktelser inkl AGA 682 410 607 750 682 410 607 750

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 823 328 924 146 823 328 924 146

Netto balanseført pensjonsmid inkl AGA 1 505 738 1 531 896 1 505 738 1 531 896

 MORSELSKAP KONSERN

Midlertidige forskjeller 2020 2019 2020 2019

Fordringer 0 0 -708 083 -728 546

Driftsmidler 0 0 2 148 313 287 466

Netto midlertidige forskjeller 0 0 1 440 230 -441 080

Akkumulert fremførbart underskudd 0 0 -10 014 151 -12 760 579

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 -8 573 921 -13 201 659

22% Utsatt skattefordel balanseført 0 0 1 886 263 2 904 365

Grunnlag for betalbar skatt

Resultat før skattekostnad 0 0 6 210 228 -2 914 541

Permanente forskjeller 0 0 -1 582 296 -1 974 913

Grunnlag for årets skattekostnad 0 0 4 627 932 -4 889 454

Endring i midlertidige forskjeller 0 0 -1 881 311 -1 003 089

Anvendelse av fremførbart underskudd -2 746 620 0

Grunnlag for betalbar skatt 0 0 0 -5 892 542

Skattekostnaden i regnskapet

Betalbar skatt 0 0 0 0

Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 -1 018 102 1 075 678

Sum skattekostnad 0 0 -1 018 102 1 075 678
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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, tilnyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
Investeringen i datterselskapet regnskapsføres etter kostmetoden

Note 7 - Pengemarked, obligasjoner og andre finansielle plasseringer
Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt diversifisert  
med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er bokført til markedsverdi. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert)  
for året 2020 er 6,2%, mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 0,6 %.

 MORSELSKAP KONSERN

 2020 2019 2020 2019

IKT/Inventar IKT IKT/Inventar IKT/Inventar

Anskaffelseskost 1.1 1 627 142 1 627 142 18 243 282 11 182 365

Tilgang 0 0 5 012 200 7 060 917

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 1 627 142 1 627 142 23 255 482 18 243 282

Akkumulert avskrivning 01.01 991 078 678 106 9 810 425 8 964 887

Avskriving avgang 0 0 0 0

Årets avskrivning 327 505 312 972 2 074 155 845 538

Akkumulerte avskrivinger 31.12 1 318 583 991 078  11 884 580  9 810 425 

Bokført verdi 31 .12 308 559 636 064 11 370 902 8 432 857

Økonomisk levetid  5 år  5 år  3-10 år  3-10 år 

Datter                                 Forretningssted Eierandel Egenkapital siste år Resultat siste år Balanseført verdi

Regnskap Norge AS Oslo 100 %  30 347 558  5 192 083  3 000 000 

Accounting Norway AS Oslo 100 %  23 738 -152  30 000 

Sum  30 371 296  5 191 931  3 030 000 

 MORSELSKAP

2020 2020 2019 2019

Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi

Bankinnskudd  25 394 952  25 394 952  23 813 043  23 813 043 

Pengemarked  6 389 152  6 847 949  5 441 072  5 860 562 

Sum pengemarked/bankinnskudd  31 784 104  32 242 901  29 254 115  29 673 605 

Obligasjoner  22 895 335  25 805 368  22 808 441  24 703 930 

Sum obligasjoner  22 895 335  25 805 368  22 808 441  24 703 930 

Hedgefond  2 061 022  2 416 846  2 061 022  2 216 630 

Eiendomsfond  1 268 965  1 592 298  1 361 405  1 560 746 

Private Equity  898 119  1 234 662  822 790  958 646 

Sum øvrige investeringer  4 228 106  5 243 806  4 245 217  4 736 022 

Aksjer i utlandet  4 045 871  6 433 675  4 413 366  6 261 215 

Aksjer i Norge  2 100 518  3 385 426  2 507 904  3 278 816 

Sum aksjer og andeler  6 146 389  9 819 101  6 921 270  9 540 031 

Sum finansielle investeringer  33 269 830  40 868 275  33 974 928  38 979 983 

Totalt  65 053 934  73 111 176  63 229 043  68 653 588 

 KONSERN

2020 2020 2019 2019

Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi

Bankinnskudd  28 564 518  28 586 490  25 104 462  25 104 462 

Pengemarked  9 916 985  10 580 308  8 540 130  9 165 931 

Sum pengemarked/bankinnskudd  38 481 503  39 166 798  33 644 592  34 270 393 

Obligasjoner  34 640 636  39 528 418  34 474 202  37 800 083 

Sum obligasjoner  34 640 636  39 528 418  34 474 202  37 800 083 

Hedgefond  3 181 256  3 769 297  3 181 256  3 457 042 

Eiendomsfond  1 566 083  1 929 553  1 490 771  1 745 841 

Private Equity  1 167 359  1 620 879  1 050 972  1 233 892 

Sum øvrige investeringer  5 914 698  7 319 729  5 722 999  6 436 775 

Aksjer i utlandet  6 265 378  9 830 997  6 910 201  9 665 261 

Aksjer i Norge  3 179 904  5 155 780  3 827 101  5 036 710 

Sum aksjer og andeler  9 445 282  14 986 777  10 737 302  14 701 971 

Sum finansielle investeringer  50 000 616  61 834 924  50 934 503  58 938 829 

Totalt  88 482 119  101 001 722  84 579 095  93 209 222 
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Note 13 - Forpliktelser i forbindelse med leieavtale
Regnskap Norge står som leietaker av lokalene i Støperigata 2. Leieavtalen ble inngått i 2019 og løper til 30.06.2029 med rett  
til fornyelse i 5 år. Den årlige leie inklusive andel felleskostnader i konsernet utgjør for 2020 kr. 5 331 407 (morselskapet kr 994 079). 
Beløpet er ekskl. mva.

Note 14 - Selskapets drift i 2020 og hendelser etter balansedagen 
Utbruddet av coronaviruset COVID-19 i begynnelsen av mars 2020 har påvirket vårt aktivitetsnivå i 2020.  

Vi har fått reduserte inntekter som en direkte konsekvens av myndighetenes pålagte restriksjoner og har derfor tilpasset  
aktivitetene deretter.  Vi har erstattet mange av de planlagte fysiske fagdager med digitale løsninger som nettkurs og direkte  
sendte streaming kurs. Vårt store arrangement «Overskudd 2020» i september ble avlyst.

Vi har også i 2020 gjennomført kvalitetskontrollen men erstattet stedlige kontroller med digitale kontroller ved bruk av Teams.

Vi forventer at vi også i 2021 må tilpasse driften til en situasjon preget av COVID-19. Selskapet har en solid finansiell styrke  
som sammen med et stort kundegrunnlag og gode tjenester bidrar til at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Denne hendelsen vil ikke innebære noen regnskapsmessig konsekvens for det fremlagte regnskapet for 2020.

Note 12 - Egenkapital

Note 9 - Fordringer og gjeld

 MORSELSKAP KONSERN

ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER: 2020 2019 2020 2019

Kundefordringer til pålydende  396 658  551 820  12 489 733  13 027 479 

Avsetning til tap på krav -197 523 -190 573 -1 137 088 -1 115 132 

Sum kundefordringer  199 135  361 247  11 352 645  11 912 347 

Opptjente inntekter  0  290 736  70 000  490 841 

Andre forskuddsbetalte kostnader  266 666  717 365  1 291 446  2 065 553 

MVA til gode  519 798  816 728  519 798  911 485 

Sum andre fordringer  786 464  1 824 829  1 881 244  3 467 879 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD:

Påløpne feriepenger  3 790 053  3 449 430  3 790 053  3 660 134 

Påløpne kostnader/annen kortsiktig gjeld  1 163 997  223 498  6 302 134  4 404 322 

Sum kortsiktig gjeld  4 954 050  3 672 928  10 092 187  8 064 456 

 MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Egenkapital pr 01.01  74 715 442  70 952 826  96 864 811  94 941 044 

Årets resultat  6 925 754  3 762 617  12 117 682  1 923 767 

Egenkapital pr . 31 .12  81 641 196  74 715 442  108 982 492  96 864 811 

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern m .v .
Regnskap Norge eier datterselskapet Regnskap Norge AS som forestår den kommersdielle del av driften. Alle medarbeidere er ansatte 
i Regnskap Norge. Lønnskostnadene fordeles basert på en aktivitetsbasert fordelingsnøkkel. Andre kostnadene fordeles på faktu-
reringstidpunktet. Det har vært et kortsiktige lån til datterselskapet i 2020, samt ordinære driftstransaksjoner.

 MORSELSKAP

2020 2019

Kortsiktige fordringer

Andre fordringer  12 487 301  9 634 177 

Inntekter

Royalty  4 748 215  4 573 263 

Finans

Renteinntekter lån  42 893  90 149 

Note 10 - Varelager

Note 11 - Bundne midler

 MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Varebeholdning 0 0  165 201  260 135 

 MORSELSKAP KONSERN

2020 2019 2020 2019

Bundne midler på skattetrekkskonto  2 246 040  2 287 666  2 287 415  2 329 031 
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Til årsmøtet i Regnskap Norge 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Regnskap Norges årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet på kr 6.925.754 og et 
overskudd i konsernregnskapet på kr 12.117.682. Årsregnskapet består av: 

• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 

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

31. desember 2020 og av foreningens resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Regnskap 
Norge per 31. desember 2020 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

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

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

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

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

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning –  
Regnskap Norge  

 

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

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

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

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

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

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

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

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

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

• innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi 
er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår 
revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
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side 3 
Uavhengig revisors beretning –  
Regnskap Norge  

 

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

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

 
Oslo, 24. mars 2021    
Deloitte AS  
  
  
  
  
GGrreettee  EEllggååeenn   
statsautorisert revisor 
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/s/ Grete Elgåen 
statsautorisert revisor
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Regnskap Norge AS  
- Årsberetning 2020 

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 
tjeneste produksjonen. Regnskap 
Norge har arbeidsgiveransvar overfor 
alle ansatte. Det er etablert sam-
arbeids  avtale med Regnskap Norge, 
hvor Regnskap Norge AS påtar seg 
ansvaret for å utføre de opp gavene 
som ligger til serviceavgiften. Det er  
i tillegg etablert en samarbeidsavtale 
vedrørende den øvrige virksom heten, 
og det er avtalt at selskapet skal 
betale et vederlag for rett til å benytte 
Regnskap Norges medlems register, 
logo og navn.

Virksomheten
Selskapet ble etablert i desember 
2002 som et heleid datterselskap av 
Regnskap Norge og er lokalisert i 
Oslo. Alle medlemmer i Regnskap 
Norge er knyttet til servicevirksom-
heten via et serviceabonnement 
gjennom sin arbeidsgiver eller et 
personlig abonnement.  Regnskaps-
bedriftene tilknyttet Regnskap Norge 
står for mer enn 80 % av hele bran-
sjeomsetningen.

Styret prioriterer å utvikle og tilby 
nye kompetanseprodukter som 
bygger opp under etterlevelsen av de 
kravene som stilles til utøvelsen av 
regnskapsføreryrket, både med 
hensyn til kompetanseutvikling og 
som bidrag til effektiv drift. 

I 2019 etablerte selskapet Regnskap 
Norge akademiet som er vår samlende 
portal for kurs og kompetanseutvik-
ling. Vi skal heve kompetansen i 
bransjen og være den foretrukne 
partneren for kurs, utviklingspro-
grammer og læring. Regnskap Norge 
akademiet gjør regnskapsbransjen 
dyktigere og tilbyr verktøyene som 
trengs for å møte en bransje i endring.

Det er viktig at selskapets produkttil-
bud er fremtidsrettet og dekker de 
behovene som vil prege regnskaps-
bedriftene i tiden som kommer.

Selskapet samarbeider med Regnskap 
Norge på forskningsområdet for å 
kart legge 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 avslut-
tet under denne forutsetning.

Redegjørelse for årsregnskapet
Vi startet 2020 med en fellessamling 
hvor vi definerte vårt mål; Vi skaper 
overskudd gjennom kompetanse. 

Et klart mål sammen med veletablerte 
kulturkoder var godt å ha med seg da 
vi i begynnelsen av mars 2020 fikk 
utbruddet av coronaviruset Covid-19. 

En direkte konsekvens av myndighe-
tenes pålagte restriksjoner var 
reduserte inntekter og vi måtte avlyse 
vårt store bransjearrangement 
«Overskudd 2020» i september. 

Med endrede rammebetingelser har 
vi tilpasset aktivitetene og utvidet 
vårt digitale tjenestespekter. Vi har 
erstattet mange av de planlagte 
fysiske fagdagene med digitale 
løsninger som nettkurs og direkte-
sendte streaming kurs. 

Usikkerhet knyttet til inntektsnivået  
i 2020 gjorde at vi i mars tok grep for 
å styre kostnadsutviklingen. Det 
innebar større bruk av egne ressurser 
både i prosjekter og i produksjon av 
kurs samt nedskalering av planlagte 
IT prosjekter. 

Overskuddet for 2020 på kr 5.192.083 
foreslås overført til annen egenkapital. 
Egenkapitalen ved utgangen av året er 
kr 30.347.558.

Styret er meget tilfreds med resultatet  
i en tid der selskapet måtte tilpasse de 
stadig endrede rammebetingelser 
gjennom restriksjoner som følge av 
utbruddet av Covid-19 pandemien.  

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

Finansiell risiko
Det er begrenset finansiell risiko 
knyttet til virksomheten.

Det er inngått avtale med ekstern 
rådgiver om forvaltning av overskudds-
likviditeten. I 2015 reviderte vi vår 
finansielle strategi og endret risiko-
fordelingen i tråd med leverandørens 
anbefaling og styrets vedtak. Avkast-

ningen av den forvaltede porteføljen 
ble i 2020 på 6,2 %. 

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

Markedsrisiko
Vårt hovedmarked, som består av  
de autoriserte regnskapsførere og de 
autoriserte regnskapsførerforetak, har 
en stabil utvikling hvor vår markeds-
andel er på henholdsvis 68 % og 69 %.  
Ved utgangen av 2020 var det 11.825 
autoriserte regnskapsførere i Norge  
og 2.735 autoriserte regnskapsfører- 
foretak.

Kursvirksomheten  er utsatt for stadig 
økende konkurranse og prispress.

Kredittrisiko
Kredittrisiko utgjør risikoen for at  
våre medlemmer og kunder ikke vil 
klare å innfri sine betalingsforplikt- 
elser i henhold til avtale. Våre ute- 
stående fordringer utgjør kr 11.153.510 
med en samlet tapsavsetning på  
kr 939.565 pr 31.12.2020. Vi har etablert 
gode inkassorutiner med første gangs 
utsendelse fra egen administrasjon. 
Ved manglende innfrielse etter  
innkassovarsling sendes kravet til 
inkassoselskapet Modhi (tidligere 
Conecto) for ytterligere innkreving.

Medlemmer som ikke betaler meldes 
ut av foreningen.

Miljø
Administrasjonen holder til i Oslo 
sentrum. Det fysiske arbeidsmiljøet er 
meget godt i moderne lokaler tilpasset 
vår virksomhet. En rekke miljøfrem-
mende tiltak gjennomføres årlig for å 
beholde og videreutvikle det gode 
arbeidsmiljøet. 

2020 ble et år preget av delvis og hel 
nedstenging av kontoret med utstrakt 
bruk av hjemmekontor som følge av 
Covid-19 pandemien. Vi var godt 
forberedt i bruk av digitale kommuni-
kasjonsplattformer, noe som gjorde det 
lettere å samhandle fra hjemmekontor. 
Vi har lagt stor vekt på å gjennomføre 
regelmessige digitale møter både på 
avdelingsnivå og på selskapsnivå 
gjennom et krevende år.

Det er tegnet helseforsikring og det gis 
støtte til fysisk aktivitet blant de 
ansatte. Det er ikke registrert ulykker 
eller skader i forbindelse med driften. 
Vi har hatt en økning i sykefraværet fra 
2,2 % i 2019 til 4,3 % i 2020, hvor 
langtidsfraværet utgjorde 3,2%. 
Sykefraværet er for det meste ikke 
arbeidsrelatert. 

Vi ble i november sertifisert som en 
Miljøfyrtårn bedrift og har i den 
forbindelse gjennomgått våre inn-
kjøpsrutiner og rutiner for kildesorte-
ring.

Det er ubetydelig risiko for utslipp 
forbundet med selskapets virksomhet 
og vi har i år betydelig reduksjon av 
reisevirksomhet som følge Covid-19 
pandemien og dens begrensninger. 

Likestilling
Likestilling mellom kjønnene vektlegges 
i alle deler av organisasjonen. Styret har 
et sterkt fokus på likestilling rent 
personalpolitisk, og vi mener å ha 
oppnådd gode resultater på området. 
Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinner. 
Selskapets administrerende direktør er 
kvinne, og ledergruppen består av 4 
menn og 3 kvinner. Det er 23 kvinner  
og 16 menn i administrasjonen.

Hendelser etter balansedagen
Vi forventer at vi også i 2021 må tilpasse 
driften til en situasjon preget av 
Covid-19 pandemien.

Selskapet har en solid finansiell styrke 
som sammen med et stort kundegrunn-
lag og gode tjenester bidrar til at forut - 
setningen om fortsatt drift er til stede.

Denne hendelsen vil ikke innebære 
noen regnskapsmessig konsekvens for 
det fremlagte regnskapet for 2020.

Framtidsutsikter – vi skaper 
overskudd gjennom kompetanse
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 infor-
masjon med høy kvalitet. 

Vi må også tilpasse oss innovasjons-
takten og endringene som kommer.  
Vi jobber nå både med hvordan vi kan 
skape en mer bærekraftig prismodell  



42    REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING 2020 REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING 2020     43

Resultatregnskap for 2020 | Regnskap Norge AS

og ser på hvordan vi kan bli enda mer 
effektive i måten vi jobber på. Vi har 
fortsatt et stort potensial i å utnytte 
eksisterende og nye verktøy og 
systemer.

Med de siste års reduksjon i tradi-
sjonelle kurs må vi hele tiden fornye 
oss for å ha et relevant tilbud for 
eksisterende og nye kunder. 

Vi etablerte våren 2020 en ny strategi 
for perioden 2020-2022 hvor våre 
ambisjoner er å være:

• Verdifull for medlemmene 
gjennom å være bransjens 
ledende kompetanseleverandør  

• Verdifull for næringslivet og 
bevare posisjonen som hele 
Norges økonomisjef

• En kraft i samfunnet gjennom 
å være en aktiv næringspolitisk 
påvirker

I tillegg har vi mål om å drive en 
lønn som og bærekraftig virksomhet 
både under og etter korona pande-
mien.

Oslo, 24. mars 2021

For styret i Regnskap Norge AS

/s/ Peer Veiby
Styrets leder

/s/ Bjørn Økland
Styremedlem

/s/ Anne Kari Iversen
Styremedlem

/s/ Roar Voll
Styrets nestleder

/s/ Thea Korslund 
Styremedlem

/s/ Martha Borøy
Styremedlem

/s/ Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

/s/ Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  

NOTE 2020 2019

Salgsinntekt 1 86 416 113 101 254 108

Sum driftsinntekter 86 416 113 101 254 108

Varekostnad 20 373 987 40 588 574

Lønnskostnad 2, 3 39 390 511 40 115 468

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 1 746 650 532 566

Annen driftskostnad 12 20 119 808 24 999 143

Sum driftskostnader 81 630 955 106 235 751

Driftsresultat 4 785 158 -4 981 643

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 157 583 219 303

Annen finansinntekt 6 347 613 571 580

Urealisert verdiøkning av finansielle investeringer 6 3 326 691 1 472 290

Sum finansinntekter 3 831 887 2 263 173

Annen rentekostnad 12 42 893 90 149

Annen finanskostnad 337 026 36 967

Urealisert verdireduksjon av finansielle investeringer 6 2 026 899 68 954

Sum finanskostnader 2 406 818 196 070

Resultat av finansposter 1 425 069 2 067 103

Resultat før skattekostnad 6 210 228 -2 914 541

Skattekostnad 4 -1 018 145 1 075 680

Ordinært resultat 5 192 083 -1 838 861

Årsresultat 5 192 083 -1 838 861

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 5 192 083 -1 838 861

Sum overføringer 13 5 192 083 -1 838 861
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NOTE 2020 2019

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 1 884 497 2 902 642

Sum immaterielle eiendeler 1 884 497 2 902 642

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 11 062 343 7 796 793

Sum varige driftsmidler 11 062 343 7 796 793

Sum anleggsmidler 12 946 840 10 699 435

OMLØPSMIDLER

Varelager 8 165 201 260 135

FORDRINGER

Kundefordringer 7 11 153 510 11 551 100

Andre kortsiktige fordringer 7 1 094 780 1 643 050

Sum fordringer 12 248 289 13 194 150

FINANSIELLE INVESTERINGER

Markedsbaserte aksjer 6 5 167 676 5 161 941

Markedsbaserte obligasjoner 6 13 723 050 13 096 152

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 6 2 075 923 1 700 753

Sum finansielle investeringer 20 966 649 19 958 847

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6,9 6 901 925 4 574 621

Sum omløpsmidler 40 282 064 37 987 753

Sum eiendeler 53 228 904 48 687 187

Oslo, 24. mars 2021

For styret i Regnskap Norge AS

/s/ Peer Veiby
Styrets leder

/s/ Bjørn Økland
Styremedlem

/s/ Anne Kari Iversen
Styremedlem

/s/ Roar Voll
Styrets nestleder

/s/ Thea Korslund 
Styremedlem

/s/ Martha Borøy
Styremedlem

/s/ Berit Taraldsen Benum
Styremedlem

/s/ Christine Lundberg Larsen
Adm. direktør

 

NOTE 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 10, 11, 13 3 000 000 3 000 000

Sum innskutt egenkapital 3 000 000 3 000 000

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 13 27 347 558 22 155 475

Sum opptjent egenkapital 27 347 558 22 155 475

Sum egenkapital 30 347 558 25 155 475

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 5 002 616 9 476 297

Skyldig offentlige avgifter 253 292 29 709

Konserngjeld 12 12 487 301 9 634 177

Annen kortsiktig gjeld 7 5 138 137 4 391 528

Sum kortsiktig gjeld 22 881 347 23 531 712

Sum gjeld 22 881 347 23 531 712

Sum egenkapital og gjeld 53 228 904 48 687 187
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2020 2019

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet 6 210 228 -2 914 541

Ordinære avskrivninger 1 746 650 532 566

Endring kundefordringer 397 590 5 685 441

Endring varelager 94 934 91 829

Endring leverandørgjeld -4 473 681 360 008

Endring andre tidsavgrensningsposter 4 371 586 1 787 681

Netto likviditetsendring fra virksomheten 8 347 307 5 542 984

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Investeringer i varige driftsmidler -5 012 200 -6 998 631

Investeringer i finansielle plasseringer -1 870 943 -5 099 593

Salg av finansielle plasseringer 863 140 2 952 775

Netto likviditetsendring fra investeringer -6 020 003 -9 145 449

Netto endring likvider i året 2 327 304 -3 602 465

LIKVIDITETSBEHOLDNING

Beholdning 1.1. 4 574 621 8 177 086

Nettoendring likvider gjennom året 2 327 304 -3 602 465

Likviditetsbeholdning Pr . 31 .12 . 6 901 925 4 574 621

Bundne likvider pr 31.12. 41 375 41 365

SPESIFIKASJON AV TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET:

Årsresultat (- underskudd) 5 192 083 -1 838 861

Skattekostnad, ikke betalbar 1 018 145 -1 075 680

Tilført fra årets virksomhet 6 210 228 -2 914 541

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapslovens bestemmelser for øvrige 
foretak og god regnskapsskikk. Konsern-
regnskapet er tilgjengelig på www.
regnskapnorge.no

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 
forbigående. Anleggsmidler med begren-
set økonomisk levetid avskrives plan-
messig. Langsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etablerings-
tidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kort - 
siktig gjeld balanseføres til nominelt 
mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig 
verdi som følge av renteendring.

Salgsinntekter
Kursinntekter inntektsføres fortløpende 
på faktureringstidspunktet i takt med 
gjennomføringen av kursene. 

Serviceavgift og andre abonnementsinn-
tekter faktureres i begynnelsen av året og 
inntektsføres med 1/12-del pr måned. Salg 
av produkter inntektsføres på leveranse-
tidspunkt. Provisjon og andre inntekter 
inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

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

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

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

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives over driftsmidlets økonomiske 
levetid over en regnskapsperiode.

Vedlikehold av driftsmidler kostnads- 
føres løpende, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets 
kostpris og avskrives over resterende 
økonomisk levetid.

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

Utsatt skatt er beregnet med 22% 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 konverte-
res til kjente kontantbeløp og med for - 
fallsdato 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 her - 
under kurskostnader.

Investeringer
Investeringer i finansielle omløpsmidler 
er oppført til markedsverdi.

Noter 2020 - Regnskap Norge AS
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Note 1 - Inntekter per segment
Alle inntekter er opptjent i Norge.

Note 2 - Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Regnskap Norge har i 2020 sysselsatt i gjennomsnitt 38,1 årsverk, andel lønn i Regnskap Norge AS utgjorde 30,5  årsverk, og andel i 
Regnskap Norge (mor) utgjorde 7,6 årsverk. I 2019 var det i gjennomsnitt 38 årsverk ansatte, andel lønn i Regnskap Norge AS utgjorde 
30 årsverk og andel i Regnskap Norge(mor) utgjorde 8 årsverk.

Kostnader til rekruttering er inkludert under «andre personalkostnader» med 403 684 i  2020 og kr. 268 005 i 2019.

*Lønn administrerende direktør gjelder lønn til Christine Lundberg Larsen for 2020 og er fordelt 50/50 mellom selskapene.  

Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.

 

SALGSINNTEKTER 2020 2019

Kursvirksomhet 53 628 274 64 838 684

Årsmøte og overskudd 0 4 655 797

Serviceavgift 20 097 518 18 965 953

Provisjoner og andre inntekter 5 686 541 5 863 861

Produkter 5 544 125 5 376 503

Regnskap & Økonomi 1 459 655 1 553 310

Sum 86 416 113 101 254 108

 

L ØNNSKOSTNADER 2020 2019

Lønninger 29 771 821 29 124 622

Arbeidsgiveravgift 4 641 104 4 285 826

Pensjonskostnader 1 652 196 1 648 084

Andre ytelser 1 818 274 2 370 478

Innleide vikarer 1 090 736 2 075 209

Honorar tillittsvalgte 163 630 342 300

Styrehonorar 252 750 268 950

Sum 39 390 511 40 115 468

 

GODTGJØRELSER 2020 2019

Lønn administrerende direktør* 1 148 529 1 105 222

Andre fordeler administrerende direktør 11 341 9 930

Pensjon administrerende direktør 37 876 37 251

Styret 252 750 268 950

Lovpålagt revisjon 109 596 114 708

Revisor andre tjenester 40 512 0

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,  
og har etablert pensjonsordningen som tilfredsstiller kravene i loven.
  
Regnskap Norge AS er solidarisk ansvarlig i forhold til de pensjonsforpliktelser som  
er forbundet med de avtaler Regnskap Norge har med Storebrand. Pensjonsordningen  
ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 1 person knyttet til ytelses- 
basert pensjon og 38 personer knyttet til innskuddsbasert pensjon pr 31.12.2020.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon 

Note 4 - Skatt

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt 
skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

Utsatt skattefordel er ført opp i balansen da det er budsjettert med overskudd i 2021.

 

ÅRETS  SKATTEKOSTNAD 2020 2019

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt 0 0

Endring i utsatt skattefordel 1 018 145 -1 075 680

Skattekostnad ordinært resultat 1 018 145 -1 075 680

Skattepliktig inntekt: Ordinært resultat før skatt 6 210 228 -2 914 541

Permanente forskjeller -1 582 296 -1 974 913

Endring i midlertidige forskjeller -1 881 311 -1 003 088

Anvendelse av fremførbart underskudd -2 746 620 0

Skattepliktig inntekt 0 -5 892 542

Betalbar skatt i balansen: 

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Sum betalbar skatt i balansen 0 0

 

2020 2019 ENDRING

Varige driftsmidler 2 148 313 287 465 -1 860 848

Fordringer -708 083 -728 546 -20 463

Sum 1 440 230 -441 081 -1 881 311

Akkumulert fremførbart underskudd -10 006 124 -12 752 745 -2 746 620

Grunnlag for utsatt skattefordel -8 565 894 -13 193 825 -4 627 932

Utsatt skattefordel (22 %) -1 884 497 -2 902 642 -1 018 145
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Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi  
og er godt diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er bokført til markedsverdi.   
Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2020 er 6,2%, mens pengemarkedsrenten  
i Norge for samme periode var 0,6%. 

Note 6 Pengemarked, obligasjoner og andre plasseringer

 

IKT               Inventar                    SUM

Anskaffelse pr 01.01.2020 13 817 821 2 798 318 16 616 139

Tilgang kjøpte driftsmidler 4 810 204 201 996 5 012 200

Anskaffelseskost 31 .12 .2020 18 628 025 3 000 314 21 628 339

Akkumulerte avskrivninger 01.01 7 535 276 1 284 071 8 819 347

Årets avskrivninger 1 343 259 403 391 1 746 650

Akkumulerte avskrivinger 8 878 534 1 687 462 10 565 996

Bokført verdi pr . 31 .12 .2020 9 749 491 1 312 852 11 062 343

Økonomisk levetid 3-5 år    3-10 år    

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 7 - Kundefordringer/andre fordringer/annen kortsiktig gjeld

 

KUNDEFORDRINGER: 2020 2019

Kundefordringer til pålydende 12 093 075 12 475 659

Avsetning tap på krav -939 565 -924 559

Sum 11 153 510 11 551 100

ANDRE FORDRINGER:

Opptjente inntekter 70 000 200 105

Andre kortsiktige fordringer 1 024 780 1 442 945

Sum 1 094 780 1 643 050

ANNEN KORTSIKTIG GJELD:

Påløpne feriepenger 0 210 703

Annen kortsiktig gjeld 5 138 137 4 180 825

Sum 5 138 137 4 391 528

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

Note 8 - Varelager

 

2020 2019

Varebeholdning 165 201 260 135

Sum 165 201 260 135

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

 

2020 2019

Bundne midler på skattetrekkskonto 41 375 41 365

 

2020 2020 2019 2019

Anskaffelseskost Markedsverdi Anskaffelseskost Markedsverdi

Bankinnskudd 3 169 566 3 169 566 1 269 247 1 269 247

Pengemarkedsfond 3 527 833 3 732 359 3 099 058 3 305 373

Sum pengemarked/bankinnskudd 6 697 399 6 901 925 4 368 305 4 574 621

Obligasjonsfond 11 745 302 13 723 050 11 665 760 13 096 152

Sum obligasjoner 11 745 302 13 723 050 11 665 760 13 096 152

Hedgefond 1 120 234 1 352 451 1 120 234 1 240 411

Eiendomsfond 297 118 337 255 129 366 185 096

Private Equity 269 240 386 217 228 182 275 246

Sum øvrige investeringer 1 686 592 2 075 923 1 477 782 1 700 753

Aksjefond i utlandet 2 219 507 3 397 322 2 496 835 3 404 047

Aksjefond i Norge 1 079 386 1 770 354 1 319 197 1 757 894

Sum aksjer og andeler 3 298 893 5 167 676 3 816 032 5 161 941

Sum finansielle investeringer 16 730 787  20 966 649 16 959 574  19 958 847 

Sum investeringer 23 428 186 27 868 574 21 327 879 24 533 467
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Note 11 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr. 31.12.2020. Foretaket har 1 aksjonær. 

Note 12 - Forhold til samarbeidende selskaper

Regnskap Norge AS har et administrativt fellesskap med Regnskap Norge med felles administrasjon og lokaler.   
Alle medarbeidere er ansatt i Regnskap Norge. Lønnskostnader fordeles basert på en aktivitetsbasert fordelingsnøkkel.

Utbruddet av coronaviruset COVID-19 i begynnelsen av mars 2020 har på virket vårt
aktivitetsnivå i 2020. Vi har fått reduserte inntekter som en direkte konsekvens av  
myndighetenes pålagte restriksjoner og har derfor tilpasset aktivitetene deretter.

Vi har erstattet mange av de planlagte fysiske fagdager med digitale løsninger som  
nettkurs og direkte sendte streaming kurs. Vårt store arrangement «Overskudd 2020» 
i september ble avlyst. Vi forventer at vi også i 2021 må  tilpasse driften til en  
situasjon preget av COVID-19.

Selskapet har en solid finansiell styrke som sammen med et stort kundegrunnlag og gode
tjenester bidrar til at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Denne hendelsen vil ikke  
innebære noen regnskapsmessig konsekvens for det fremlagte regnskapet for 2020.

Note 14 - Selskapets drift i 2020 og hendelser etter balansedagen

Note 13 - Egenkapital

 

AKSJONÆRENS NAVN Antall aksjer Eierandel

REGNSKAP NORGE 100 100,00%

Sum 100 100,00%

 

KORTSIKTIG GJELD 2020 2019

Annen kortsiktig gjeld 12 487 301 9 634 177

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Royalty 4 748 215 4 573 263

FINANS

Rentekostnader 42 893 90 149

 

Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr 31.12.2019 3 000 000 22 155 475 25 155 475

Årets resultat 5 192 083 5 192 083

Pr 31 .12 .2020 3 000 000 27 347 558 30 347 558
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Til generalforsamlingen i Regnskap Norge AS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

UUttttaalleellssee  oomm  rreevviissjjoonneenn  aavv  åårrssrreeggnnsskkaappeett  
Konklusjon 
Vi har revidert Regnskap Norge AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 5.192.083. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

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

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

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

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

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

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

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
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side 3 
Uavhengig revisors beretning – Regnskap Norge 
AS 

eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge 
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 24. mars 2021    
Deloitte AS  
  
  
  
  
GGrreettee  EEllggååeenn   
statsautorisert revisor 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning – Regnskap Norge 
AS 

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

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

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

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

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

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

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

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

UUttttaalleellssee  oomm  aannddrree  lloovvmmeessssiiggee  kkrraavv  
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon  
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/s/ Grete Elgåen 
statsautorisert revisor
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