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Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening 
for autoriserte regnskapsførere i Norge. Vi skal synlig-
gjøre bransjens kompetanse og posisjonere medlem-
mene som den nærmeste hjelper i bedrifters økono-
miske hverdag.  

Foreningen skal være tett på bransjeutviklingen og 
ivareta medlemmenes interesse overfor myndigheter, 
samt være en viktig høringsinstans. 

Regnskap Norge skal gi faglig støtte og jobbe for god 
kvalitet i yrkesutøvelsen. Vi skal stimulere til erfa rings-
deling, være tilgjengelig og lytte til medlemmenes 
vurderinger og råd.
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Årsberetning konsern 2015

Innledning
Den teknologiske utviklingen, endring i kunde behov 
og omfattende endringer i lover som er viktige for 
vår kjernevirksomhet er de største driverne for 
endring i regnskapsbransjen. Fore ningen og alle 
våre medlem mer påvirkes av denne utviklingen.

I 2015 har vi videreført den strategiske satsningen 
ved at vi med bakgrunn i forretningsstrategien har 
utviklet en merkevarestrategi og en kom muni ka-
sjons  strategi. Strategiarbeidet har resul tert i nytt 
navn, ny profil og nye vedtekter for foreningen. 
Handlings planen for 2015 har vært omfattende og 
blant annet inneholdt store stra tegiske prosjekt som 
er igangsatt og delvis fullført i 2015. 

De ansatte har på bred basis bidratt i strategi arbeidet 
og har i tillegg gjennomført en omfat tende prosess 
gjennom året for å revidere hele vårt verdi grunnlag. 
Arbeidsåret har vært både krevende og inspirerende, 
og det har gitt gode resultater. Vi har nok en gang 
opp nådd økning i både medlemstilgang og omset-
ning. Virksom heten kan også vise til gode resultater.

Formål og organisasjon
Regnskap Norge er lokalisert i Oslo og har som formål 
å fremme medlemmenes og regnskaps bransjens 
faglige, økonomiske og sosiale inte res ser ved å blant 
annet å være regnskaps bransjens viktigste talerør, 
arbeide for å opprettholde og videre utvikle en auto-
risa  sjons ordning som sam svarer med regnskaps-
bransjens interesser og næringslivets behov, sikre høy 
kompetanse, kvalitet og etisk standard hos medlem-
mene, synliggjøre for retnings muligheter og gi råd til 
medlemmene. Datter selskapet Regnskap Norge AS’ 
formål er på kommer siell basis å tilby tjene ster og 
produkter til regnskaps bransjen og til økonomi med-
arbeidere basert på fore ningens kompe tanse og nett-
verk. Selskapet skal bistå fore ningen med å oppfylle 
sitt formål hva angår tjeneste  produk sjonen og har 
sammen med Regnskap Norge påtatt seg et soli darisk 
arbeids giveransvar overfor alle ansatte. 

Regnskap Norge eier 100 % av aksjene i Regnskap 
Norge AS. Foreningen har medlemsfokus som sin 
hoved oppgave og retter sin virksomhet mot fag-
arbeidet, kvalitetskontroll, myndighets kontakt  

og øvrig relasjonsarbeid. Service virk somheten er  
orga ni sert i Regnskap Norge AS. Administra sjon en 
er organisert i 4 team med en administrativ støtte-
funksjon og om fatter 30 årsverk og en ikke ansatt 
arbeidstaker. Regn skaps funksjoner, lønn og 
kapital forvaltning er out sourcet.

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

Strategi
I løpet av strategiarbeidet ble det klart at regnskaps-
bransjen i framtiden vil bestå av flere kompetanser 
enn regnskapsføring, og at regnskapsføreres rolle 
vil endres. Dette resulterte i at nye vedtekter ble  
be handlet og vedtatt på generalforsamlingen i juni 
2015. I tillegg til nytt navn, ny beskrivelse av formålet 
og språklig justeringer besto de viktigste endringene 
av at det ble åpnet for at person som tilfredsstiller 
kompetansekrav fastsatt av general forsamlingen og 
daglig leder i regns kaps-virksom het, kjede eller 
konsern kan bli medlem i fore ningen. Styrets funk-
sjons tid ble utvidet fra 4 til 6 år, kun medlemmer 
kan bli æresmedlemmer, praksis medlemmer og 
studenter ble slått sam men til en med lemskategori, 
beslutning om opp hør er justert, og Appellutvalget 
ble avviklet.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre 
navn på foreningen til Regnskap Norge. Nytt navn 
ble godt mottatt av medlemmer, samarbeids partnere 
og omverden for øvrig. Navnet er lett å forstå, lett å 
huske og lett å bruke for å bygge den posisjonen vi 
skal ha i fremtiden. 

I 2015 har vi med utgangspunkt i forretnings stra te-
gien utviklet et strategisk hierarki som utgjør en 
kortfattet oversikt over vår misjon, visjon, mål, 
strategi og verdi grunnlag. Vår misjon slår fast at vi 
skal kjempe for at regnskapsføreren blir sett på som 
hjelperen i bedrift ers økonomiske hverdag mens 
vår visjon er at vi skal være over skudds mennesker. 
Hovedmålet er tredelt ved at vi skal være verdifulle 
for våre medlemmer, vi skal være verdifulle for 
bedriftene, og vi skal være en kraft i samfunnet. 
Våre strategiske satsnings områder er markeds orien-
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tering, ramme betingelser, synliggjøre teknologiske 
muligheter, kompetansesatsingen og fram tids orien-
tering. Grunnlaget for hele vår strategi er vårt verdi-
grunn lag som naturlig nok er viktigheten av regn-
skapet som styringsgrunnlag. Regnskapskaps kompe- 
tanse er viktigere for bedrifters verdiskapning nå 
enn noen gang. De trenger en rådgiver som er på 
bedriftens side.

Regnskapsbransjen
Styret er tilfreds med at etterspørselen etter regn-
skaps tjenester fortsetter å øke. Det totale antall 
kunde bedrif ter var 385 660 ved årsslutt, dette til- 
sier en økning på 12 893 fra året før. Regnskap 
Norge lanserte i september en oppdrags mengde-
indeks som ble tilgjengeliggjort for medlemmer  
via regnskapnorge.no. Indeksen viser andelen regn-
skapsbedrifter som opplever vekst, ned gang og ingen 
endring i oppdragsmengden hver måned. I tillegg 
måler vi utviklingen i det totale antall kunde-
bedrifter.

Regnskapsbransjen består fremdeles av mange små 
aktører med lokal forankring og markeds horisont, 
og noen få store som har et bredere og mer nasjonalt 
ned slagsfelt. Ved utgangen av 2015 var det totalt  
2 829 auto riserte regnskapsfører selskaper i Norge, 
dette tilsier en nedgang på 20 sammenlignet med 
året før. Selv om antall regn skapsførerselskaper er 
noenlunde stabilt ser vi at markedsstrukturen er i 
endring. Utviklingen peker i retning av at de mellom-
store og store selskapene får en stadig større markeds-
andel. 

Regnskapsbransjens totale omsetning i 2014 var ca 
12,9 milliarder, og prognosen for 2015 tilsier at aggre-
gert omsetning vil ligge mellom 13,4 og 13,7 mil liar-
der. Priser på regnskaps- og bokførings tjenester fort-
satte å øke og prisene steg i snitt med 4,5 prosent 
gjennom 2014. Sysselsettingen økte også med 1 pro-
sent, men veksten er avtagende.

Rekruttering til bransjen
Interessen for økonomiske fag er økende. Styret 
merker seg dette først og fremst ved at det har vært 
en solid økning av søkere og tilbudte studie plasser 
til regnskaps- og revisjonsfag i 2015. Regnskap 
Norge tilbyr gratis student- og praksis medlems-
skap, og formålet med medlemskapet er å knytte 
studentene tettere til vår bransje samt få dem til å 
velge regnskapsbransjen som karriere vei. Det har 
vært en solid vekst i antall student medlemmer.

I 2015 har vi også deltatt på studentsamlinger, vi 
har beskrevet bransjeutviklingen og den moderni-
seringen som foregår. Foreningen bistår også med-
lemmer med materiell og presentasjoner, og det er 
også etablert egne informasjons- og veilednings-
sider på regnskapnorge.no. I 2015 vedtok styret å 
igangsette et filmprosjekt om regnskapsfører yrket 
under serien «Mitt yrke».

Medlemsutviklingen
Medlemsantallet har vært jevnt økende i en årrekke  
og styret konstaterer at denne veksten også fort-
satte i 2015. Totalt antall person medlem mer ved 
utgangen av 2015 var 7 958, en vekst på ca 300 per-
soner fra året før. Når det gjelder an delen medlem-
mer med autorisasjon, kunne vi per 31. desember 
2015 notere 7 326 personer, som er en økning på 158 
gjennom året eller 2,2 % vekst. Finanstilsynet hadde 
på samme tidspunkt regi strert 11 540 autori serte 
regnskapsførere, som tilsvarer en økning i på 0,5 % 
sammenlignet med foregående år. Vår markeds-
andel er 63 %.

«Totalt antall person med
lem mer ved utgangen av 
2015 var 7 958, en vekst på  
ca 300 per soner fra året før»

Per 31. desember 2015 var 2 602 virksomheter regi-
strert som serviceabonnenter. Dette inklu derer de 
358 selskap som er registrert som kjede-/avdelings-
kontor og ca 400 enkeltpersonforetak. Finans tilsynet 
hadde på samme tidspunkt regi strert 2 829 autori serte 
regn skaps fører virksom heter. Andelen autori serte 
regnskaps  virksom heter som er medlem i Regnskap 
Norge har holdt seg stabilt, med en liten økning i 
antall kjede-/avdelingskontorer. Om lag 80 % av 
medlems bedriftene har under 12 årsverk. 

Nettverk og møteplasser
ERFA-nettverket
Det er for tiden 40 aktive ERFA-grupper, som er 
lokale nettverk for medlemmer som ønsker å dele 
kunnskap og erfaringer med hverandre. Gruppene 
organiserer og planlegger selv alle aktiviteter og 
treff, og er et sentralt diskusjons- og høringsorgan 
for foreningen. I alt 743 medlemmer er tilsluttet 
ERFA-nettverket. Foreningen deltok på 10 møter  
hos ERFA gruppene i 2015. 
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Medlemsmøter
I tråd med etablert tradisjon gjennomførte vi 14 
medlems møter på vår rundreise i Norge våren 2015. 
Temaet var bransjeomstillingen, og handlet om 
regn skapsbransjen, våre utfordringer og strate giske 
valg. Vi møtte ca 650 medlemmer, og mange flere 
hadde muligheten til å se vår elektroniske versjon.

Forum for de store aktørene i bransjen
RN Storforum er en godt etablert samarbeids arena 
for de store aktørene i bransjen. Siden 2006 har det 
vært avholdt to - tre møter pr år, der det er lagt til 
rette for informasjonsutveksling, strate giske disku-
sjoner og uformell kontakt. Det ble gjen nom ført to 
møter i 2015 med god deltakelse.

Ressursgruppen
Som følge av at antall studenter som søker seg inn  
i vår bransje øker samtidig som antall yngre medlem-
mer øker, har vi sett behovet for å komme i nærmere 
dialog med den store ressursen disse medlemmene 
representerer. Ressursgruppen ble etablert på slutten 
av året og består av personer som har utmerket seg 
positivt med forbedring og nytenkning innenfor 
faget.

«Målet er å være med
lemmenes foretrukne  
infor ma sjons kilde på fag»

Forum kvalitetsansvarlige
Forumet er et tilbud til de største virksomhetene/ 
kjedene som har utpekt egen kvalitetsansvarlig 
internt. Per i dag er syv virksomheter representert. 
Forumet møtes 1-2 ganger i året. Hensikten med 
forumet er å bidra til å forme rollen som kvalitets-
ansvarlig i tillegg til informasjons- og erfarings-
utveksling – både knyttet til konkrete fagtemaer  
og generelt.

Årsmøtet
Årsmøtet er den viktigste medlemsarenaen for fore-
ningssaker og bransjeutvikling. I 2015 var Scandic 
Ørnen i Bergen møtestedet, og program mets hoved-
tittel var «Fra transaksjonsbasert til relasjonsbasert 
arbeid - mot en framtid med inno vative regnskaps-
bedrifter». For første gang på mange år var årsmøtet 
i sin helhet lagt opp over tre dager. I snitt deltok ca 
370 personer på årsmøtet de to dagene, styret betrakter 
arrange mentet som vellykket og tar sikte på videre-
føring.

Nordisk samarbeid
Regnskap Norge deltar i det nordiske nettverket NAF 
(Nordic Accountant Federation) sammen med den 
svenske og den finske regnskaps organi sa sjonen.  
I 2015 ble det gjennomført møter for administra-
sjonen og styrene der erfarings utveksling generelt 
samt saker som strategi, regnskapslovgivningen, 
bransjeutvikling, tekno logiske muligheter og om-
stilling har vært de viktigste sakene på dagsorden.

Medlemsinformasjon
Regnskap Norge driver et betydelig faglig informa-
sjonsarbeid gjennom nyhetsformidling og artikler, 
primært via regnskapnorge.no, nyhetsbrev, kunde-
brev og Regnskap & Økonomi/Medlemsnytt. Målet 
er å være medlemmenes foretrukne infor ma sjons-
kilde på fag. I stadig økende grad vekt legger styret å 
gi medlemmene relevant informa sjon om bransje-
utviklingen med særlig fokus på å belyse beste praksis 
og synliggjøre muligheter. I tillegg til å jobbe for å 
være først, best og mest treffende på nyheter som er 
rele vante for regn skaps bransjen, har vi som mål å 
styrke oss mer på dybde-/temaartikler som er 
forbeholdt medlemmer.

Foreningen gjennomfører hvert år flere under-
søkelser blant medlemmene. Dette, sammen med 
FoU-arbeidet, gir oss muligheten til å følge utvik-
lingen innen bransjen, og gir oss samtidig viktig 
styringsinformasjon og beslutningsstøtte i aktuelle 
saker. I tillegg danner resultatene av undersøk el sene 
et godt grunnlag for egen for retningsutvikling.

Medlemsundersøkelsen
Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i nov em-
ber og hadde til hensikt å gi en oppdatert status på 
hvordan medlemmene vurderer vårt tjeneste tilbud. 
I tillegg skulle den kartlegge medlem menes syn på 
strategiske utfordringer, prioriteringer, interesse-
områder og informasjonsbehov. Under søkelsen 
fikk en responsrate på 46 prosent.

Resul tatene viser at foreningens kurstilbud er aller 
viktigst for medlemmene. Dernest er det flere forhold 
som også oppleves som viktige. Dette gjelder vår 
evne til å skape et godt fag og bransjemiljø, fag-
supporten, informasjonsarbeidet, myndig hets-
arbeidet og det kvalitetsstempelet/ omdømme-
bidraget man oppnår ved å være med lem. Med lem- 
mene er i all hovedsak godt fornøyd med forening-
ens tjenestetilbud, men vi har også fått nyttige inn-
spill og forslag til hva som kan bli bedre. Styret skal 
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jobbe aktivt med disse forbed ringspotensialene for 
å imøtekomme medlem menes behov og ønsker på 
best mulig måte.

Den andre delen av undersøkelsen hadde fokus på 
strategi og utvikling og stadfester at medlem mene 
er helt enig i at regnskapskompetanse er viktigere 
for bedrifters verdiskaping nå enn noen gang. De er 
imidlertid mere delt i synet på konse kvensene av 
teknologiutviklingen. Flertallet mener faktisk at de 
så langt har fått mere å gjøre på grunn av den, ikke 
mindre. De ser likevel at teknologi på sikt vil redu-
sere inntektsgrunnlaget for bokførings- og regn skaps -
tjenester, men tror at regnskapsførerne uansett vil 
være viktig fordi man kan ikke så lett automa tisere 
forståelsen av regnskaps- og skatteregler.

I sum viser resultatene fra undersøkelsen at fore-
ningens strategier og satsningsområder er godt 
forankret i medlemsmassen, og styret vil bruke tid 
på å vurdere eventuelle justeringer og tilpas ninger 
for å sikre at foreningen og medlemmene går i takt.

Strategiske satsninger
Følgende strategiske satsningsområder ligger  
til grunn for styrets virksomhet:
• Bidra til økt markedsorientering  

og attraktivitet i bransjen.
• Jobbe aktivt for gode rammebetingelser.
• Fremme teknologiske muligheter.
• Ivareta og videreutvikle nødvendig kompetanse.
• Fremtidsfokus

Styret vil særlig fremheve følgende fra 
beretningsperioden:

Bidra til økt markedsorientering  
og attraktivitet
Styret vil bidra til økt markedsorientering og att rak-
ti vitet i bransjen dels fordi tradisjonell regns kaps-
føring er under sterk endring og press fra tekno-

logiske løsninger, og dels fordi regnskaps bransjen 
selv tidligere ikke har vært bevisst på å synliggjøre 
verdien av den jobben som utføres. I dette ligger at 
Regnskap Norge skal styrke bran sjens attraktivitet 
og status gjennom høy kvalitet hos sine medlem-
mer og økt fokus på den kunde verdien regnskaps-
bransjen leverer til nærings livet. Styret har i 2015 
fokusert på kvalitets arbeidet, utvikling av ny 
merkevarestrategi og diverse under søkelser som 
antas å ha stor nytt for medlemmene.

Kvalitetsarbeid
I tillegg til vår informasjon og kompetansesatsing, 
er fundamentet i vårt kvalitetsarbeid utvikling av 
God regnskapsføringsskikk (GRFS) og kvalitets-
kontrollen. For ytterligere å heve kvaliteten ble det  
i 2015 dessuten etablert et kvalitetsprosjekt med 
formål å identifisere nye og konkrete tiltak for å 
løfte bransjen videre. 

God regnskapsføringsskikk (GRFS)
Ny standard for god regnskapsføringsskikk ble 
vedtatt i 2014 med ikrafttredelse fra og med 2015. 
Den nye standarden innebærer en del endringer 
som bransjen har måttet innarbeide i sin yrkes-
utøvelse og rutiner. Etter at standarden er tatt i 
bruk, har bransjestandardutvalget avgitt fire for-
tolkningsuttalelser for å utfylle og klargjøre inn-
hold. Det vil bli vurdert å innarbeide endringer i 
standarden der erfaringene fra praksis viser behov 
for presiseringer eller lignende. Neste store vide-
reu tvikling som bransjestandardutvalget har jobbet 
med i 2015 er å innlemme betalings opp drag som et 
eget oppdragsområde i standarden. Høringsforslag 
vil bli sendt ut i begynnelsen av 2016.

Kvalitetskontrollen
Årets kontroller viser at 84% av foretakene fikk 
godkjent. Dette er samme andel som i 2014. Resul-
tatene baserer seg på totalt 356 stedlige kvalitets-
kontroller, hvorav 37 kontroller gjaldt oppfølgings-
kontroller fra tidligere år. Totalt er 103 kontor baserte 
kontroller av små virksom heter gjennomført.

De nærmere resultatene av kvalitetskontrollen er som følger:

Ordinære kontroller Oppfølgingskontroller

Personer % Byrå % Personer % Byrå %

Godkjente kontroller 776 90 267 84 52 72 28 76

Oppfølgingskontroller 88 10 52 16 20 28  9 24

Sum 864 100 319 100 72 100 37 100

Av de ni oppfølgingskontrollene som fortsatt ikke har fått godkjent kontroll, er fem oversendt til Disi pli nærutvalget for vurdering 
av fortsatt medlem skap i foreningen.
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Gjentagende mangler avdekket under kontrollene 
er av formell karakter, slik som manglende doku-
mentasjon av gjennomført overordnet intern kvalitets-
kontroll samt gjennomgang av kundens interne 
rutiner. For 2015 er det oversendt 11 saker til Finans-
tilsynet for videre oppfølging. Styret mener antall 
oppfølgingskontroller bør reduseres og vil ha økt 
fokus på tiltak som forbedrer kvaliteten hos 
medlemmene.

Merkevarestrategi
Som en videreføring av styrets forretningsstrategi 
er det i 2015 utarbeidet en merkevarestrategi. Et re-
sul tat av dette arbeidet er et strategisk hierarki som 
representerer et oversiktlig styringsverktøy som 
logisk knytter sammen verdigrunnlag, delstrategier, 
mål, visjon og misjon. Dette har gitt oss en retning 
mot ønsket framtidssituasjon, og vi har fått en tydelig 
plan for vårt strategiske arbeid frem til operative til-
tak. Herunder ble det også laget en strategi for selve 
kommunikasjonsarbeidet.

«Formålet med ny visuell 
identitet og navn har vært  
å signalisere tyde ligere 
hvem vi er og vise markedet 
at våre medlem mer leverer 
mer enn tradisjonell 
regnskapsføring»

Som et ledd i merkevarearbeidet, er det utviklet nytt 
navn på foreningen med ny profil. Formålet med ny 
visuell identitet og navn har vært å signalisere tyde-
ligere hvem vi er og vise markedet at våre medlem mer 
leverer mer enn tradisjonell regnskapsføring. Vi 
ønsket også et navn som var enklere å uttale og huske, 
som gjør oss bedre i stand til å bygge kjenn skap og 
kunnskap om profesjonen og bransjen. Både navnet, 
logoen, og de nye hovedfargene rødt og svart, er del 
av en merkevarestrategi som skal gi Regnskap Norge 
et tydelig avtrykk i kommunika sjonen med kunder, 
næringsliv, det offentlige og samfunnet forøvrig. 
Gjennom ny medlemslogo kan foreningen og 
medlemmene posisjonere bransjen under et felles 
kjennetegn. Den skal vise medlem menes tilknyt-
ning til Regnskap Norge og være et symbol på 
kvalitet, profesjonalitet og faglig tyngde. Den skal 
videre signalisere at våre medlemmer er den 
viktigste hjelperen i bedrifters økonomiske hverdag. 

I tråd med vår kommunikasjonsstrategi har Regnskap 
Norge vært synlig i media og i en rekke forum, konfe-
ranser og møter der vi har hatt god anledning til å gi 
vårt syn og påvirke i viktige saker av interesse for 
våre medlemmer.

Innsikt og analysearbeid
Hovedformålet med foreningens innsikts- og analyse-
arbeid er å følge utviklingen i regnskapsbransjen på 
en god måte samt synliggjøre profesjonens verdi og 
kompetanse. En betydelig del av innsatsen rettes 
mot å utarbeide en rekke statistikker og rapporter 
som skal være til nytte for både foreningen og med-
lemmene. I 2015 har vi gjennomført en bransje rapport 
som bygger på innrapporterte regnskapsdata og en 
oppdragsmengdeindeksen (OMI) som måler hvor 
stor andel av regnskapsbedriftene som opplever 
vekst, reduksjon eller ingen endring i oppdrags-
mengden. Årets lønnsundersøkelse fikk meget god 
oppslutning med en svarprosent på 41 og viste en 
lønnsvekst på 3,2 %. Det ble også utarbeidet en 
lønnskalkulator for å gi medlemmene mulighet til 
å sammenligne egen lønn mot andre med til svar-
ende demografi og bakgrunn. Det ble også gjennom-
ført en undersøkelse blant medlemmer hvor temaet 
var nærstående problematikk.

Jobbe aktivt for gode rammebetingelser
Regnskapsbransjen utøver en kritisk og lovpålagt 
oppgave for norsk næringsliv, og ivaretar myndig-
hetenes lovkrav og øvrige krav til standarder og 
 rap porteringer. Med dette som bakgrunn har styret 
vedtatt å videreføre den strategiske satsningen om  
å fokusere på og jobbe aktivt for gode ramme-
beting elser. Regnskap Norge skal, gjennom aktiv 
dialog med myndigheter og andre interessenter til 
regnskapsbransjen, være regnskapsbransjens viktigste 
pådriver, talerør og høringsinstans. Prioriterte om-
råder er regnskapsførernes egen rammelovgivning, 
med regnskapsførerloven i hovedsetet, regelverks-
utvikling innen regnskap-, økonomi-, skatt- og 
avgiftsområdet, forenkling og gode rammebetingelser 
for næringslivet, herunder innen offentlig digital 
infrastruktur og samfunnsansvar. I det følgende 
om tales noen viktige saker i 2015.

8 REGNSKAP NORGE  |  ÅRSBERETNING KONSERN

Innhold BalanseResultatregnskapForrige side Neste side



Autorisasjonsordningen for regnskapsførere 
I oktober ble det nedsatt et lovutvalg som skal foreslå 
endringer i eller nye lover for regnskaps førere og 
revisorer. Mens det er EU-retten som er driveren for 
revisorlovens del, er formålet med gjennomgangen 
av regnskapsførerloven å bringe den mer i samsvar 
med tiden, og også smi den enda bedre basert på de 
erfaringene som loven har gitt i de drøye 20 årene 
den har eksistert.

Utvalget består av 11 medlemmer med professor 
Johan Gjertsen, Bergen, som leder. Regnskap Norge 
er representert ved Hanne Opsahl, leder fag, mens 
Jan Terje Kaaby, fagansvarlig regnskap, inngår i 
sekretariatet på fire. Medlemsinvolvering og -foran-
kring vil være en viktig del av arbeidet, som grunn-
lag for de synspunkter som bringes inn i utvalget. 
Utredningsfristen er 31. mars 2017 for revisorloven 
og 30. september 2017 for regnskapsførerloven.

Ny skatteforvaltningslov
En viktig og stor sak i 2015 har vært arbeidet med  
ny skatteforvaltningslov. Regnskap Norge har vært 
spesielt opptatt av de rettssikkerhetsmessige sider, 
og har uttrykt dette gjennom så vel høringer, i møte 
med departement og politikere, og i media. Inn-
sigel sene har bl.a. vært knyttet til vurderingen av 
tilleggsskatt (det må være et skyldkrav), samt de kon-
sekvensene som forslaget til nytt selvdeklarerings-
system bør ha for skatteetatens veiledningsplikt.

I desember kom proposisjonen fra Finans departe-
mentet, med viktige forbedringer, bl.a. at tilleggs-
skatt forutsetter klanderverdig opptreden fra skatt-
yter, og at det ikke skal ilegges ved unnskyldelige 
feil. Videre skal overtredelsesgebyr og tvangsmulkt 
ikke kunne gis samtidig. Parallelt med skatte forvalt-
ningsloven har vi fulgt opp forhold rundt ny skatte-
klagenemndsordning. 

Særattestasjoner
Under behandlingen av revisjonsplikten i 2011 ba 
Stortinget om at det foretas en gjennomgang av lov-
givningens krav til særattestasjoner for å se om kost 
nytte tilsier endringer. Bortsett fra en kartlegging 
fra Brønnøysundregistrene er det foreløpig gjort lite 
for å følge opp oppfordringen. Regnskap Norge har 
derfor, sammen med NHO, tatt initiativ til en egen 
utredning om særattestasjonskravene i aksjeloven, 
og som skal munne ut i konkrete anbefalinger. Ut-
redningen er utført av advokat ph.d. Olav Fr. Perland, 
og ble ferdig primo 2016. Den ble overlevert Nærings- 
og fiskeridepartementet idet det på nyåret ble ned-
satt et ekspertutvalg som skal vurdere forenklinger 

i aksjeloven, herunder vurdere revisjonsplikten og 
særattestasjoner. 

Grønt løp i småbedriftssegmentet  
(risikobasert kontroll)
Regnskap Norge har vært en pådriver overfor Skatte-
direktoratet for innføring av et såkalt «grønt løp» 
mot SMB-segmentet, der hensikten er å skille antatte 
risikolave virksomheter fra høyrisiko virksomheter 
og gjennom dette bidra til at skatteetatens kontroll-
tiltak blir mer målrettet. SMB-virksomheter som 
benytter autorisert regnskapsfører som i tillegg til 
lovkrav mv. er underlagt kvalitetskontroll skal kunne 
melde inn kunder i «grønt løp». Grunnet omorgani-
seringer og andre store prosjekter i Skatteetaten, 
har fremdriften i saken foreløpig stoppet opp. 
Regn skap Norge vil fortsette å øve trykk på Skatte-
direktoratet for å få fortgang i gjennomføringen av 
«grønt løp».

«Regnskap Norge har 
derfor,sammen med 
NHO, tatt initiativ til 
en egen utredning om 
særattestasjonskravene  
i aksjeloven, og som skal 
munne ut i konkrete 
anbefalinger»

Oppbevaringstid
I 2013 oppnådde vi endelig målet om redusert opp-
bevaringstid for regnskapsmateriale. Likevel er det 
fortsatt enkelte oppbevaringsbestemmelser i andre 
lover som gjenstår å få tilpasset til fem års regelen i 
bokføringsloven. Dette gjelder bl.a. tolldoku menta-
sjon i medhold av tollforskriften og oppdragsdoku-
ment asjonen for regnskapsførere som fremdeles 
skal oppbevares i ti år. Regnskap Norge jobber videre 
med mål om å få endret dette, og har til nå gjort 
fremstøt både mot Finansdepartementet, Nærings-
departementet, Tolldirektoratet og Finanstilsynet 
på hver sine områder.

Regnskapslovutvalg
I 2014 oppnevnte Finansdepartementet et utvalg 
som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å 
modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse 
de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området. 
Regnskap Norge er ikke direkte representert i utvalget, 

9ÅRSBERETNING KONSERN  |  REGNSKAP NORGE

Innhold BalanseResultatregnskapForrige side Neste side



men følger arbeidet tett både mot utvalget og via 
vårt engasjement i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS). 
Utvalgets første delrapport har vært på høring, og 
Regnskap Norge støttet hovedprinsippene i forslaget.

Utsatt avregning av importmoms
Regnskap Norge har endelig fått gjennomslag for  
at innførselsmerverdiavgiften skal innberettes og 
betales til Skatteetaten i det innenlandske merverdi-
avgiftssystemet. Foreningen har de siste årene jobbet 
aktivt både politisk og mediemessig for å få saken i 
gang, og har senere deltatt i en referansegruppe for 
å bidra til gode løsninger og forslag. 

A-ordningen 
2015 var første reelle driftsår for a-ordningen, og 
det må kunne oppsummeres med at arbeidsgivere 
og deres regnskapsførere har gjort en stor og god 
jobb med å få innrapportert lønnsdata gjennom 
året. Kvaliteten i de innrapporterte opplysningene 
er ifølge Etatenes fellesforvaltning (EFF) god, og 
den tekniske implementeringen har vært vel - 
lykket.

Regnskap Norges eget arbeid i 2015 har i stor grad 
handlet om kurs på området, distribusjon av hjelpe-
midler, informasjonsvirksomhet og supportbistand. 
I tillegg har vi tatt opp utfordringer som har kommet 
underveis med myndigheter og program leverandører, 
hvor det å få på plass en smidig løsning i forbind-
else med bytte av lønnssystemer antagelig var den 
viktigste. Det er også oppnådd gehør for at det ikke 
blir sanksjonering av for sent innkomne a-meldinger 
for desember 2015, som leveres i løpet av januar 
2016.

Erfaringene med det første driftsåret skal evalueres 
i 2016. Det vi allerede kan si, er at styret foreløpig 
ikke er tilfreds med hvilke forenklinger arbeids giverne 
har oppnådd. Dette er allerede varslet i møter med 
EFF, Skattedirektoratets ledelse og Finansdeparte-
mentet.

Altinn
Regnskap Norge følger Altinn løpende, noe styret 
anser som viktig i og med at Altinn er et svært viktig 
kontaktledd mellom næringslivet og offentlige 
myndig heter. En særlig sentral oppgave er å videre-
formidle til Altinn feilmeldinger, tips og ønsker som 
innkommer fra medlemmene. En annen viktig 
involve ring skjer gjennom Altinn brukerråd, der 
Regnskap Norge er representert. En tredje aktivitet 
er å informere medlemmene om utfordringer, 
endringer og annet som gjelder Altinn.

I 2015 ble BankID på mobil klar for ID-porten, noe vi 
har arbeidet for. Det samme med å få bedre definerte 
roller for regnskapsførere, som ble besluttet gjen-
nom ført i 2015. Et tredje tema som endelig ser ut til 
å gi resultater, er mer brukervennlige tilbakemeldinger 
på varsler og tilbakemeldinger. Her er flere endret, 
og flere kommer i 2016.

«Bedre skatt»
I april avga Regnskap Norge høringssvar til Skatte-
lov utvalgets utredning NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning 
i en internasjonal økonomi. I tillegg til å mene at 
utredningen var for lite konkret og manglet viktige 
konsekvensutredninger, ble det bl.a. kommentert 
at skjermingssystemet bør endres eller utgå, at det 
ikke må være for stor forskjell på eier- og kapital-
inntekter og at næringsdrivende bør kompenseres 
for manglende minstefradrag. Regnskap Norge 
deltok senere på åpen høring i Finanskomiteen. 
Saken skal opp til Stortingsbehandling i 2016.

Formueskatt på arbeidende kapital
Regnskap Norge støtter opp om arbeizdet med å av-
skaffe formuesskatt på arbeidende kapital, sammen 
med bl.a. NHO, Virke, Bedriftsforbundet og Bonde-
laget. Alliansen fremla i 2015 et konkret forslag, som 
vurderes i oppfølgingen av stortingsmeldingen om 
Bedre skatt (Meld. St. 4 (2015-2016)).

Regelrådet
I 2015 ble adm.dir. Sandra Riise i Regnskap Norge 
oppnevnt som leder av det nyetablerte Regelrådet. 
Regelrådet er et frittstående og uavhengig forvalt-
ningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, 
og skal være en viktig aktør for å sikre at lover og 
forskrifter er tilstrekkelig konsekvensutredet.  For   
målet er å se til at næringslivet ikke blir påført unød-
ige byrder gjennom nytt eller endret regelverk. Regel-
rådet har eget sekretariat med kontor på Hønefoss.

Standard dataformat (SAF-T)
Konklusjonen av arbeidet som Regnskap Norge IT-
forum og SKD gjorde i 2014 på standard dataformat 
var en anbefaling om bruk av et XML-format fra 
OECD (SAF-T, Standard Audit File - Tax) som ville 
dekke både næringslivets og kontrollmyndighetenes 
behov på en effektiv måte. Det er planen å forskrifts-
feste krav om bruk av standarden fra 1.1.2017. 
Dokumentasjonen av standarden var nær ferdigstilt  
i 2015 med bistand fra blant annet Regnskap Norge.

Forenklingskonferansen
For andre året på rad arrangerte Regnskap Norge, 
NHO og revisorforeningen Forenklingskonferansen 
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med rundt 100 deltakere. Målsetningen med konfe-
ransen er å samle politikere, myndigheter, forvaltning 
og næringsliv til en konstruktiv og løsningsorientert 
dialog, og være en pådriver for fremdrift i forenklings-
arbeidet. På årets konferanse deltok bl.a. Kommunal- 
og moderniseringsministeren og Skattedirektøren i 
tillegg til internasjonalt bidrag.

Fremme teknologiske muligheter
Den kanskje største driveren for endringer i regn-
skapsbransjen fremover, er teknologi. Elektronisk 
fakturering og myndighetenes innføring av EHF og 
a-ordningen er bare noen eksempler på hvordan 
teknologi endrer hverdagen og yrkesutøvernes 
oppgaver. I tillegg kommer mulighetene som ulike 
økonomi- og regnskapssystemer gir – mer eller 
mindre integrert i virksomhetenes verdikjeder og 
transaksjonsstrømmer – til å effektivisere våre 
tjenester. I dag er regnskapsbransjen i en brytnings-
tid hvor fortsatt noen fører regnskapene manuelt, 
mens andre har modernisert prosessene gjennom 
utstrakt bruk av mulighetene som dagens teknologi 
tillater. Styret vil derfor fremover ha fokus på å 
fremme teknologiske muligheter samt heve 
bransjens teknologiforståelse.

Lett tilgang til avansert teknologi provoserer frem 
nye tjenester, nye prismodeller og endringer i hvor-
dan regnskapsfører arbeider til daglig. Regnskap 
Norge har som formål å gi innsikt til medlemmene 
om teknologien og de muligheter denne bringer 
med seg. I 2015 har vi skrevet artikler og gjennom-
ført en rekke medlemsmøter. Vi har også utviklet 
informasjon om vurderingskriterier ved valg av 
systemer, teknologiske trender som påvirker vår 
bransje, standardisering av transaksjonsformater, 
prising av teknologi på kundefaktura og lovmessige 
hensyn ved valg av systemer. Regnskap Norge skal 
også selv ligge i forkant teknologisk. Vi har derfor i 
2015 spesielt jobbet med inngående og utgående 
EHF-fakturaer, effektive kommunikasjonsløsninger 
og forbedringer av interne systemer.

Regnskap Norge IT-Forum
Regnskap Norge IT-forum er en nøytral arena for 
systemleverandører i regnskapsbransjen for erfa rings -
utveksling, diskusjon og utvikling av nye standard-
iserte funksjoner til det beste for regnskaps bransjen. 
I 2015 har en arbeidsgruppe jobbet med å ferdigstille 
dokumentasjonen av standard dataformat (SAF-T) i 
samarbeid med Skattedirektoratet. I til legg har IT-
forumet blitt benyttet til å innhente informasjon og 
uttalelser om spesifikke temaer underveis i året.

Ivareta og videreutvikle nødvendig 
kompetanse
Styret forventer at fremtidens regnskapsfører må 
besitte et bredere spekter av kompetanse og egen-
skaper enn i dag. I tillegg til grunnleggende regn skaps-
førerkompetanse forventes det økt aktivitet på opp-
gaver innen lønn, HR, IT, skatt og rådgivning. Det 
forventes også økte krav til egenskaper innen kom-
munikasjon, kundepleie og ledelse av regnskaps-
bedrifter. Med bakgrunn i dette skal Regnskap Norge 
fokusere på å ivareta og videreutvikle nødvendig 
kompetanse som bransjen har behov for. Eksisterende 
kursvirksomhet, drifts- og rådgivningskonsepter 
skal videreutvikles og fortsatt være en kommersiell 
bærebjelke for Regnskap Norge. Drift og utvikling 
av kompetanseproduktene er ivaretas av datter sel-
skapet Regnskap Norge AS.

Forskning og utvikling i Regnskap Norge
Strategiarbeidet har synliggjort verdien av årelang 
FoU-innsats gjennom å ha god innsikt i hva som 
skjer og vil skje i regnskapsbransjen. Både tidligere 
og pågående FoU-arbeid har levert mye verdi for 
Regnskap Norge, våre medlemmer og bransjen. Vi 
har fått belyst sentrale områder som er viktige for 
våre medlemsbedrifters tjenesteyting og videre 
utvikling og vekst. Vi er aktive i bruken av forsk-
ningen mot medlemmene med sikte på praktisk 
anvend else av de innsiktene forskningen bidrar med. 
Etter styrets vurdering er det grunn til å tro at forsk-
ningen har bidratt til å styrke de proaktive holdning-
ene til endring, og satt fart på utviklings arbeidet i 
mange av våre medlemsbedrifter. Samlet sett mener 
derfor styret at forskningen har stor verdi og vil 
således satse videre på bransjerelevant forskning.

I 2015 ble en stor survey-undersøkelse av regnskaps-
bransjen startet. Formålet med studien er å se nær-
mere på forhold knyttet til ledelse, samspill, 
endring og kultur i regnskapsbedrifter. Andre FoU-
bidrag er effekter av lederatferd, som studerer ulike 
leder stilers betydning for endring i regnskaps-
bedrifter, endring uten formell makt, som beskriver 
hvilke muligheter Regnskap Norge som endrings-
agent har overfor selvstendige medlemsbedrifter  
og frem tiden tilhører de som forbereder seg på den, 
som beskriver hva som kjennetegner proaktive 
regnskapsbedrifter. I alt er det laget 12 artikler fra 
undersøkelsene. Vi vet av erfaring at disse artiklene 
brukes av medlems bedriftene som lærings- og 
inspirasjonskilde til egen utvikling. I tillegg er det 
gjennomført 5 kick-off samlinger i Erfa-grupper 
som er interessert i å benytte forskningsmaterialet 
til egen utvikling.
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Redegjørelse om fortsatt drift
Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og regn-
skapet er derfor avsluttet under denne forutsetning.

Redegjørelse for årsregnskapet  
og konsernregnskapet
Foreningens totale økonomi er meget god, og det er 
bygget soliditet over mange år som gjør konsernet 
god rustet til å møte utfordringer i årene som 
kommer. Den største risikoen i regnskapsbransjen 
og som også påvirker oss som forening, handler om 
hvorvidt våre medlemmer viser nødvendig handle-
kraft i den bransjeomstilling regnskapsbedriftene 
gjennomgår. Vår kursvirksomhet er utsatt for økt 
konkurranse, men lojale kunder og stort fokus på 
å vedlikeholde og forbedre så vel kurstilbudet som 
kursadministrasjonssystemet er årsaken til at vi 
mener den økonomiske risikoen er begrenset.

Konsernet oppnådde en samlet omsetning i 2015  
på kr 119.476.337 som utgjør en økning på 5,3 % fra 
2014. Årsresultatet ble redusert med kr 882.557 til  
kr 9.296.459. Den samlede egenkapitalen utgjorde 
kr 85.356.392 tilsvarende 78,6 % av totalkapitalen 
ved utgangen av året.

Regnskap Norge sine kontingent- og finansinn tekter, 
kontrollavgifter samt royalty fra Regnskap Norge AS 
finansierer kvalitetskontrollen, medlems-, fag- og 
myndighetsarbeidet. Regnskapet for morselskapet 
Regnskap Norge for 2015 ble avsluttet med et over-
skudd på kr 5.736.768 etter at royalty for 2015 fra 
datterselskapet er inntektsført med kr 3.797.761 og 
utbytte med kr 5.000.000. Årsresultatet foreslås i 
sin helhet overført til annen egenkapital. Egen kapi-
talen i Regnskap Norge er kr 53.403.803 ved utgangen 
av året. Styret er tilfreds med kontantstrømmene og 
den likvide situasjonen ved utgangen av året og 
mener dette gir god økonomisk handlefrihet til å 
ivareta det planlagte utviklings- og strategiarbeidet 
i konsernet.

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedr 
forvaltning av overskuddslikviditeten. Vi har i 2015 
revidert vår finansielle strategi og endret risikofor-
delingen i tråd med leverandørens anbefaling og 
styrets vedtak. Avkastningen av den forvaltede porte-
føljen ble i 2015 på 1,9 %.

Styret mener kostnadskontroll, god økonomisk 
styring og solid egenkapital resulterer i at det ikke 
er vesentlig risiko forbundet med balansepostene. 
Vi har tro på at den nye strategien skal vise seg å 

bringe resultater i årene som kommer, men styret 
er likevel forberedt på å bruke av oppsparte reserver 
for å støtte den omstillingsprosessen som både 
foreningen og bransjen står overfor.

Miljø
Administrasjonen holder til i moderne og trivelige 
lokaler i Oslo sentrum, og det fysiske arbeidsmiljøet 
er meget godt. En rekke miljøfremmende tiltak 
gjen nomføres årlig for å beholde samt videreutvikle 
det gode arbeidsmiljøet. Det er tegnet helseforsikring, 
og det gis støtte til økt fysisk aktivitet blant de ansatte. 
Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbind-
else med driften. Utviklingen i sykefraværet har vært 
meget positiv gjennom 2015 med en liten tilbake gang 
fra 2,9 % i 2014 til 2,7 % i 2015 og utgjorde 1 634 
timer. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og det 
dreier seg om få personer. Virksomheten påvirker 
ikke det ytre miljø utover det som er normalt for 
virksomhetens art.

Likestilling
Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler 
av organisasjonen. Styret har et sterkt fokus på like-
stilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha opp-
nådd gode resultater på området. Av styrets syv med-
lemmer er 3 kvinner. Selskapets administrerende 
direktør er kvinne, og ledergruppen består av 4 menn 
og 2 kvinner. Det er 15 kvinner og 15 menn i admini-
strasjonen.

Framtidsutsikter
Regnskapsbransjen har i mange år vært fokusert på 
effektiv regnskapsproduksjon med høy kvalitet og 
pålitelighet i forhold til lovpålagte oppgaver og frister. 
Dette forretningskonseptet utfordres av nye pro-
duksjons systemer, endrete konkurransebetingelser, 
og endringer i markedets behov og forventninger til 
økonomisk tjenesteyting. Effektivisering vil over 
tid frigjøre tid samtidig som behovet for økonomisk 
styringsinformasjon øker. I sum legger det press på 
regnskapsbransjens forretningsmodeller, der tran-
saksjoner på sikt mister den dominante betydningen 
mens utviklingen av kunderelasjonene øker i betyd-
ning. Det forventes økt behov mot en mer bedrifts-
spesifikk økonomisk hjelpefunksjon, som regn-
skapsbransjen er den nærmeste til å fylle. 

Regnskapsbransjen kan vise til en kontinuerlig vekst 
i antall kunder. Fra 207 300 kunder i 1999 har markedet 
vokst til 385 660 i 2015, en formidabel økning på 
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Oslo, 10.03.2016
For styret i Regnskap Norge 

 Johan Thomas Hegdahl Per Hasselgård Gry Arvnes Berit Rongsjord 
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem

 Geir Høydalsvik Ellen Aamodt Eivind A. Norebø Sandra Riise
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

hele 86 %. Styret tror at denne utviklingen vil fort-
sette, og at regnskapsføreren vil befeste sin stilling 
som bedriftens viktigste hjelper på økonomiområdet 
i årene som kommer. Kompetansen til den autori-
serte regnskapsføreren blir derfor viktigere enn 
noensinne. Behovet for økonomiske styringsråd, 
basert på et ferskt, korrekt og fullstendig regnskap 
vi øke – det betyr store muligheter for de som vil 
omfavne dem!

Arbeidsinnsatsen, samarbeidet og gjennomførings-
evnen i administrasjonen har vært meget god, også 
i 2015. Strategiarbeid, nye verdier, ny profil, utstrakt 

medlemskontakt, konkurransedyktige medlems-
fordeler og daglig forbedringsarbeid har vært priori-
tert. Høy medlemstilfredshet er det aller viktigste 
resultatet, men omsetningsrekord og solid over-
skudd viser at innsatsen gir resultater. Styret for-
venter at lansering av nytt navn, ny profil og ny web 
i 2016 vil gi økt synlighet og markedsmessige effekter 
for både foreningen og medlemmene.

Styret vil i tiden som kommer følge utviklingen i 
våre omgivelser tett og fortsette det gode samarbeid 
med medlemmene, myndighetene og viktige orga-
ni sasjoner. 
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Resultatregnskap 2015 · Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 Note 2015 2014

Driftsinntekter

20 889 927 20 235 893 Salgsinntekt 1, 8 119 476 337 113 437 912

20 889 927 20 235 893 Sum driftsinntekter 119 476 337 113 437 912

Driftskostnader

0 0 Varekostnad -36 257 593 -35 720 340

-8 451 032 -8 820 002 Lønnskostnad 2, 3 -39 298 998 -36 720 900

-125 520 -125 520
Avskrivning på varige driftsmidler  
og immaterielle eiendeler

5 -1 540 788 -1 641 685

-12 327 158 -10 434 750 Annen driftskostnad 2 -32 068 205 -28 040 223

-20 903 710 -19 380 272 Sum driftskostnader -109 165 584 -102 123 148

-13 783 855 621 Driftsresultat 10 310 753 11 314 764

Finansinntekter

5 000 000 5 000 000 Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap 8 0 0

16 500 19 067 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8 0 0

744 819 856 531 Annen renteinntekt 985 810 1 116 690

26 973 609 315 Annen finansinntekt 935 319 673 134

60 637 5 349
Verdiøkning av finansielle  
instrumenter vurdert til virkelig verdi

63 655 0

5 848 929 6 490 262 Sum finansinntekter 1 984 783 1 789 824

Finanskostnader

-97 598 -1 642
Verdireduksjon av finansielle  
instrumenter vurdert til virkelig verdi

-154 419 0

-68 -884 Annen rentekostnad -68 -884

-711 -3 987 Annen finanskostnad -32 384 -14 131

-98 377 -6 513 Sum finanskostnader -186 871 -15 015

5 750 551 6 483 749 Netto finans 1 797 913 1 774 809

5 736 768 7 339 370 Ordinært resultat før skattekostnad 12 108 666 13 089 573

0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 4 -2 812 207 -2 910 557

5 736 768 7 339 370 Ordinært resultat 9 296 459 10 179 016

5 736 768 7 339 370 Årsresultat 9 296 459 10 179 016

Overføringer

5 736 768 7 339 370 Overføringer til/fra annen egenkapital 9 296 459 10 179 016

5 736 768 7 339 370 Sum overføringer og disponeringer 9 296 459 10 179 016
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Balanse pr. 31. desember 2015 · Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 Note 2015 2014

Eiendeler

Anleggsmidler 
Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 4 1 201 409 2 117 209

0 0 Sum immaterielle eiendeler 1 201 409 2 117 209

Varige driftsmidler

253 481 379 001
Driftsløsøre, inventar, verktøy,  
kontormaskiner og lignende

5 2 497 495 4 038 282

253 481 379 001 Sum varige driftsmidler 2 497 495 4 038 282

Finansielle anleggsmidler

3 030 000 3 030 000 Investering i datterselskap 0 0

5 188 930 2 783 371 Investeringer i aksjer og andeler 7 8 839 482 3 386 545

17 013 339 11 799 352 Obligasjoner 7 27 051 465 25 887 531

978 759 977 895 Andre fordringer 3 978 759 977 895

26 211 028 18 590 618 Sum finansielle anleggsmidler 36 869 706 30 251 971

26 464 509 18 969 619 Sum anleggsmidler 40 568 610 36 407 462

Omløpsmidler

0 0 Varer 10 271 352 625 908

0 0 Sum varer 271 352 625 908

Fordringer

494 118 363 946 Kundefordringer 9 8 266 383 7 731 325

346 446 433 508 Andre fordringer 9 1 573 460 1 527 458

3 346 173 4 217 387 Konsernfordringer 8 0 0

4 186 737 5 014 841 Sum fordringer 9 839 843 9 258 783

Bankinnskudd

30 231 649 32 029 334 Bankinnskudd og pengemarked 7, 11 57 847 591 54 594 503

30 231 649 32 029 334 Sum bankinnskudd og pengemarked 57 847 591 54 594 503

34 418 386 37 044 175 Sum omløpsmidler 67 958 786 64 479 194

60 882 895 56 013 793 Sum eiendeler 108 527 396 100 886 656
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Balanse pr. 31. desember 2015 · Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 Note 2015 2014

Egenkapital og gjeld

Egenkapital 
Opptjent egenkapital

53 403 803 47 667 035 Annen egenkapital 12 85 356 392 76 059 932

53 403 803 47 667 035 Sum opptjent egenkapital 85 356 392 76 059 932

53 403 803 47 667 035 Sum egenkapital 85 356 392 76 059 932

Gjeld 
Avsetning for forpliktelser

5 319 630 5 002 720 Pensjonsforpliktelser 3 5 319 630 5 002 720

5 319 630 5 002 720 Sum avsetning for forpliktelser 5 319 630 5 002 720

5 319 630 5 002 720 Sum langsiktig gjeld 5 319 630 5 002 720

Kortsiktig gjeld

1 038 292 1 774 697 Leverandørgjeld 8 132 628 8 287 687

0 0 Betalbar skatt 4 2 030 426 3 341 290

244 886 1 027 071 Skyldige offentlige avgifter 2 945 627 3 201 052

876 284 542 270 Annen kortsiktig gjeld 9 4 742 694 4 993 975

2 159 462 3 344 038 Sum kortsiktig gjeld 17 851 374 19 824 004

7 479 092 8 346 758 Sum gjeld 23 171 004 24 826 724

60 882 895 56 013 793 Sum egenkapital og gjeld 108 527 396 100 886 656

Oslo, 10.3.2016
Styret i Regnskap Norge

 Johan Thomas Hegdahl Per Johan Hasselgård Ellen Ørpen Aamodt
 Styrets leder Nestleder Styremedlem

 Geir Lars Høydalsvik Berit Rongsjord Gry Arvnes
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Eivind Areklett Norebø Sandra Henriette Riise
 Styremedlem Daglig leder
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Kontantstrømoppstilling · Regnskap Norge

MORSELSKAP KONSERN

2015 2014 2015 2014

Likvider tilført/brukt på virksomheten

736 788 2 339 370 Tilført fra årets virksomhet 12 108 666 13 089 572

0 0 Periodens betalte skatter -3 207 270 -3 184 148

125 520 125 520 Ordinære avskrivninger 1 540 788 1 641 685

316 046 836 793 Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner 316 046 836 793

-130 172 -149 332 Endring kundefordringer -535 058 -2 447 606

0 0 Endring varelager 354 556 28 843

-736 405 391 043 Endring leverandørgjeld -155 059 -369 772

510 121 -4 363 160 Endring andre tidsavgrensningsposter -552 672 269 731

821 898 -819 766 Netto likviditetsendring fra virksomheten 9 869 997 9 865 098

Likvider tilført/brukt på investeringer

0 0 Investeringer i varige driftsmidler 0 0

-14 379 934 -1 611 012 Investeringer i finansielle driftsmidler -25 972 736 -1 589 176

6 760 387 1 004 676 Salg av finansielle driftsmidler 19 355 827 1 433 881

5 000 000 5 000 000 Utbytte fra datterselskp 0 0

-2 619 547 4 393 664 Netto likviditetsendring fra investeringer -6 616 909 -155 295

Likvider tilført/brukt på finansiering

-1 797 649 3 573 898 Netto endring likvider i året 3 253 088 9 709 803

Likviditetsbeholdning

32 029 299 28 455 402 Beholdning 1.1. 54 594 503 44 884 700

-1 797 650 3 573 897 Nettoendring likvider gjennom året 3 253 088 9 709 803

30 231 649 32 029 299 Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 57 847 591 54 594 503

665 982 576 372 Bundne likvider pr 31.12. 1 932 523 1 791 138

Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet:

5 736 788 7 339 370 Årsresultat (- underskudd) 9 296 459 10 179 015

0 0 Skattekostnad, ikke betalbar 781 781 -927 106

0 0 Skattekostnad, betalbar 2 030 426 3 837 663

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

736 788 2 339 370 Tilført fra årets virksomhet 12 108 666 13 089 572
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens bestemmelser for øvrige foretak og god regn-
skapsskikk. Selskapet er en ikke skattepliktig 
organisasjon

Konsolideringsprinsipper/prinsipper  
for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Regnskap 
Norge og datterselskapene Accounting Norway AS 
og Regnskap Norge AS

Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resul-
tat og samlet finansiell stilling når morselskapet 
Regnskap Norge og dets datterselskaper presen-
teres som en økonomisk enhet. Datterselskapene  
er kon solidert 100% linje for linje i konsernregn-
skapet.

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

I morselskapet er investeringer i datterselskapet 
behandlet etter kostmetoden.

Salgsinntekter
Salgsinntekten i selskapet er kontingenter og kon troll-
avgifter fra medlemmene som faktureres i begynnel-
sen av året og inntektsføres med 1/12-del pr måned. 
I tillegg mottar selskapet Royalty fra datterselskapet 
som er Regnskap Norge AS

I datterselskapet Regnskap Norge AS  inntektsføres 
kursinntektene fortløpende på faktureringstids-
punktet i takt med gjennomføringen av kursene. 
Serviceavgift og andre abonnementsinntekter fak-
tureres i begynnelsen av året og inntektsføres med 
1/12-del pr måned. Salg av produkter inntektsføres 
på leveransetids punkt. Provisjon og andre inntekter 
inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Kontingenter, service- og kontrollavgifter fra med-
lemmene inntektsføres lineært over medlems perio-
den. 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 anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige 
anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskriv-
nings plan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbi-
gående. Langsiktig gjeld med unntak av andre av-
set ninger balanseføres til nominelt beløp på etable-
ringstidspunktet. 

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

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

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over 
driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid 
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende under driftskostnader, mens påkostninger 
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og 
avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Foreningen har kollektive pensjonsordninger som 
opp fyller kravene i lov om obligatorisk tjeneste-

Noter 2015 – Regnskap Norge

18 REGNSKAP NORGE  |  NOTER 2015  

Innhold BalanseResultatregnskapForrige side Neste side



pensjon. Ordningen omfatter en gruppe som er 
knyttet til ytelses basert pensjon og en gruppe som 
er knyttet til innskuddsbasert pensjonsordning.  
Selskapet har også en egen førtidspensjonsavtale 
for administrerende direktør. Det beregnes og 
betales arbeidsgiveravgift på betaling av premier til 
pensjonsordningene.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de 
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn-
skapsmessige og skattemessige verdier, samt lignings-
messig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende 
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan 
reversere i samme periode er utlignet og skatte-
virkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Kontantstrømsoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metoden. Kontanter og kontantekviva len-
ter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kort-
siktige, 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 drifts kost-
nader.

Endring i resultatoppstilling
Vareforbruk inkluderer alle innsatsfaktorer knyttet 
til produktsalg og tjenester herunder kurskostnader. 
Kurskostnader har tidligere vært klassifisert som 
administrasjonskostnader. 

2014 tall er endret tilsvarende for å få sammenlign-
bare tall.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for 
ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prin-
sipp for markedsbaserte finansielle omløps midler, 
leieavtaler er ikke balanseført, pengeposter i uten-
landsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskaps-
årets slutt og kostmetoden er benyttet for investe-
ringer i datterselskap/tilknyttet selskap. 

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i 
datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sann-
synlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som over-
stiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet repre-
senterer den overskytende del tilbakebetaling av 
investert kapital, og er fratrukket investeringens 
verdi i balansen. 

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

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Inntekter pr. produktområde: 2015 2014 2015 2014

Kontingenter 9 128 324 8 948 896 9 128 324 8 948 896

Kontrollavgift 7 962 783 7 683 313 7 962 783 7 683 313

Serviceavgift 0 0 15 728 098 15 102 611

Produkter 0 0 3 907 053 3 517 123

Regnskap & Økonomi 0 0 1 959 413 1 982 495

Kursvirksomhet 0 0 72 630 281 69 761 390

Provisjoner og andre inntekter 3 798 820 3 603 684 8 160 385 6 442 084

Totalt 20 889 927 20 235 893 119 476 337 113 437 912
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Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Lønnskostnader 2015 2014 2015 2014

Lønninger 4 636 945 4 533 432 26 789 508 25 650 135

Arbeidsgiveravgift 991 555 980 984 4 509 833 4 343 815

Pensjonskostnader 681 220 1 213 299 2 779 804 3 094 341

Andre personalkostnader 305 164 206 483 1 165 203 516 805

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig 0 0 1 569 973 606 889

Honorar tillitsvalgte 1 613 398 1 679 367 2 039 177 2 078 103

Honorar til styret 222 750 206 438 445 500 430 813

Sum personalkostnader 8 451 032 8 820 003 39 298 998 36 720 901

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret 6 30     

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Godtgjørelser til: 2015 2014 2015 2014

Lønn administrerende direktør 1 355 650 1 163 354 2 321 299 2 040 715

Pensjon administrerende direktør 480 040 973 550 480 040 973 550

Andre fordeler administrerende direktør 170 979 161 709 190 571 189 848

Styret 222 750 206 438 425 779 430 812

Revisor 79 913 79 417 188 031 186 097

Gjennomsnittlig antall ansatte i konsernet har i 2015 vært 30. Andel lønn i Regnskap Norge utgjør  
6 årsverk. Tilsvarende tall for 2014 var 30 ansatte og 6 årsverk.

Administrerende direktør har en førtidspensjonsavtale som gir vedkommende mulighet til fratredelse  
ved fylte 62 år. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapet ved fylte 62 år.  
Revisjonshonoraret er inklusiv mva
Kostnader til rekruttering er inkludert  under «andre personalkostnader» med kr. 0 i 2015 og kr 0 i 2014  
for morselskapet, og for konsern kr 183 975,- i 2015 og kr 0 i 2014.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Regnskap Norge har avtale om pensjons-
forsikring med Storebrand som omfatter 30 personer. Premien fordeles mellom Regnskap Norge og 
Regnskap Norge AS i h.h.t. de ansattes ansettelsesavtale  og tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 
endret i henhold til ny lovgivning og omfatter 2 personer knyttet til ytelsesbasert pensjon og 28 personer 
knyttet til innskuddsbasert. Det er inngått egen førtidspensjonsavtale for administrerende direktør, hvor 
det gis muligheter til fratredelse ved fylte 62 år.Denne forpliktelse er balanseført med kr 5 002 720 i 2014  
og kr 5 319 630 i 2015. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapene ved fylte 62 år.

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Førtidspensjon daglig leder: 2015 2014 2015 2014

Nåverdi av årets opptjening 73 943 261 860 73 943 261 860

Rentekostnad 1 701 10 474 1 701 10 474

Kostnad av netto forpliktelse 135 164 185 067 135 164 185 067

Periodisert arbeidsgiveravgift 10 666 64 494 10 666 64 494

Resultatført aktuerielt tap (gevinst) 95 436 270 305 95 436 270 305

Netto pensjonskostnad 316 910 792 200 316 910 792 200

Note 3 forts. neste side
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MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Økonomiske forutsetninger: 2015 2014 2015 2014

Diskonteringsrente 2,7% 2,30% 2,7% 2,30%

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,3% 3,20% 3,3% 3,20%

Forventet lønnsvekst 2,5% 2,75% 2,5% 2,75%

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

Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 2,25% 2,50% 2,25% 2,50%

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Pensjonsforpliktelsen 2015 2014 2015 2014

Påløpne penjonsforpliktelsr (DBO) eks. AGA 4 137 321 5 150 482 4 137 321 5 150 482

Arbeidsgiveravgift 583 362 726 218 583 362 726 218

Påløpne penjonsforpliktelser inkl. AGA 4 720 683 5 876 700 4 720 683 5 876 700

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 598 948 873 979 598 948 873 979

Netto balanseført pensjonsforplikt. inkl AGA 5 319 631 5 002 721 5 319 631 5 002 721

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Ytelsespensjonsordning ansatte: 2015 2014 2015 2014

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 146 617 169 954 146 617 169 954

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 3 372 88 006 3 372 88 006

Avkastn. av pensjonmidl. minus admin.kost 78 862 0 78 862 0

Periodisert arbeidsgiveravgift 21 148 36 372 21 148 36 372

Resultatført aktuarialt tap 165 800 179 854 165 800 179 854

Netto pensjonskostnad 415 800 474 186 415 800 474 186

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Økonomiske forutsetninger: 2015 2014 2015 2014

Diskonteringsrente 2,7% 2,30% 2,7% 2,30%

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,3% 3,20% 3,3% 3,20%

Forventet lønnsvekst 2,5% 2,75% 2,5% 2,75%

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

Årlig forventet reg. av pensjon under utbetaling 0% 0,60% 0% 0,60%

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Pensjonsforpliktelsen: 2015 2014 2015 2014

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) 6 637 170 7 129 826 6 637 170 7 129 826

Pensjonsmidler til markedsverdi 6 386 000 6 335 000 6 386 000 6 335 000

Påløpne pensjonsforpl. (DBO) eks AGA -251 170 -794 826 -251 170 -794 826

Arbeidsgiveravgift -35 415 -112 070 -35 415 -112 070

Påløpne pensjonsforpliktelser inkl AGA -286 585 -906 896 -286 585 -906 896

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 1 265 344 1 884 791 1 265 344 1 884 791

Netto balanseført pensjonsmid inkl AGA 978 759 977 895 978 759 977 895

Note 3 forts.
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Note 4 - Skatt og midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

2015 2014 2015 2014

Midlertidige forskjeller

Fordringer 0 0 -744 977 -574 335

Driftsmidler 0 0 -4 052 756 -7 260 915

Netto midlertidige forskjeller 0 0 -4 797 733 -7 835 250

Akkumulert fremførbart underskudd 0 0 - 7 899 -6 266

Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 -4 805 632 -7 841 516

25%/27% Utsatt skattefordel balanseført 0 0 1 201 408 2 117 209

Grunnlag for betalbar skatt

Resultat før skattekostnad 0 0 11 371 898 10 750 202

Permanente forskjeller 0 0 -815 920 29 638

Grunnlag for årets skattekostnad 0 0 10 555 978 10 779 840

Endring i midlertidige forskjeller 0 0 - 3 035 883 3 433 728

Grunnlag for betalbar skatt 0 0 7 520 095 14 213 568

Skattekostnaden i regnskapet

Betalbar skatt 0 0 2 030 426 3 837 663

For lite (for mye) avsatt skatt tidl år 0 0 -134 020 0

Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 915 801 - 927 107

Sum skattekostnad 0 0 2 812 207 2 910 556

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 2 030 426 3 837 663

SkatteFUNN 0 0 0 - 496 372

Betalbar skatt på årets resultat 0 0 2 030 426 3 341 290

Avstemming skattekostnad:

Resultat før skatt 0 0 11 371 898 10 750 202

27% skatt av resultat 0 0 3 070 437 2 902 555

Permanente forskjeller-skatteeffekt 0 0 -220 298 8 002

Endring midlertidige forskjeller-skatteeffekt 0 0 - 819 713 927 107

Sum betalbar skatt 0 0 2 030 426 3 837 663

Morselskapet Regnskap Norge er en ikke skattepliktig forening.
Beregningen over gjelder datterselskapene Accounting Norway AS og Regnskap Norge AS.
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Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

2015 2014 2015 2014

Bil Bil IKT/Inventar/Bil IKT/Inventar/Bil

Anskaffelseskost 01.01 627 600 627 600 8 654 333 8 654 333

Tilgang 0 0 0 0

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 627 600 627 600 8 654 333 8 654 333

Akkumulert avskrivning 01.01 248 599 123 079 4 616 050 2 974 365

Avskriving avgang 0 0 0 0

Årets avskrivning 125 520 125 520 1 540 788 1 641 685

Akkumulerte avskrivinger 31.12 374 119 248 599 6 156 838 4 616 050

Bokført verdi 31.12 253 481 379 001 2 497 495 4 038 283

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

Note 6 - Datterselskap, aksjonærinformasjon
Investeringen i datterselskapet regnskapsføres etter kostmetoden.

Datter Forretningskontor Eierandel Egenkapital siste år Resultat siste år Balanseført verdi

Regnskap Norge AS Oslo 100% 29 958 513 8 561 041 3 000 000

Accounting Norway AS Oslo 100% 24 076 -1 350 30 000

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 7 - Pengemarked, obligasjoner og andre langsiktige plasseringer
Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt 
diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er i balansen ført opp med anskaffelseskost. 
Plasseringer som er redusert i verdi er nedskrevet til markedsverdi pr. 31.12.2015.

MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

2015 2014 2015 2014

Pengemarked 13 067 212 10 486 695 18 418 922 13 947 505

Obligasjoner 17 013 339 11 799 352 27 051 465 25 887 496

Hedgefond 0 28 890 0 33 366

Eiendom 355 184 420 735 483 408 624 404

Aksjer i utlandet 2 333 746 2 333 746 4 543 775 2 428 773

Aksjer i Norge 2 500 000 0 3 812 300 300 000

Sum 35 269 481 25 069 418 54 309 870 43 221 544

Markedsverdi 37 967 413 27 251 526 57 760 735 46 992 861

Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2015 er 2,7 % for mor og 1,9 % for konsern,  
mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 0,9%.
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Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.
Regnskap Norge eier datterselskapet Regnskap Norge AS som forestår den kommersielle del av driften. Alle 
medarbeidere er ansatte både i Regnskap Norge og Regnskap Norge AS og selskapene har solidarisk arbeids-
giver ansvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles på fakturerings-
tidspunktet.Kortsiktig lån til datterselskap er renteberegnet med 0,9% i hht avtale mellom selskapene.

MORSELSKAP MORSELSKAP

Kortsiktige fordringer 2015 2014

Andre fordringer 3 346 173 4 217 387

Inntekter

Royalty 3 797 763 3 602 512

Finans

Renteinntekter lån 16 500 19 067

Utbytte 5 000 000 5 000 000

Note 9 - Fordringer og gjeld
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

Andre kortsiktige fordringer: 2015 2014 2015 2014

Kundefordringer til pålydende 651 545 482 441 9 221 480 8 520 089

Avsetning til tap på krav -157 427 -118 494 -955 097 -788 763

Sum kundefordringer 494 118 363 947 8 266 383 7 731 326

Lønnsforskudd 0 1 418 0 1 418

Opptjente inntekter 294 725 76 039 486 909 192 039

Andre forskuddsbetalte kostnader 51 722 356 051 1 086 551 1 334 002

Sum andre fordringer 346 447 433 508 1 573 460 1 527 459

Annen kortsiktig gjeld:

Påløpne feriepenger 575 182 517 656 2 900 448 2 737 547

Påløpne kostnader/annen kortsiktig gjeld 301 102 24 614 1 842 246 2 256 428

Sum kortsiktig gjeld 876 284 542 270 4 742 694 4 993 975

Note 10 - Varelager
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN 

2015 2014 2015 2014

Varebeholdning 0 0 271 352 625 908

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
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Note 11 - Bundne midler
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

2015 2014 2015 2014

Bundne midler på skattetrekkskonto 665 982 576 372 1 932 523 1 791 138

Note 12 - Egenkapital
MORSELSKAP MORSELSKAP KONSERN KONSERN

2015 2014 2015 2014

Egenkapital pr 01.01 47 667 035 40 327 665 76 059 932 65 880 917

Årets resultat 5 736 768 7 339 370 9 296 459 10 179 015

Egenkapital pr 31.12 53 403 803 47 667 035 85 356 392 76 059 932

Note 13 - Forpliktelser i forbindeles med leieavtale
Regnskap Norge står som leietaker av lokalene i Øvre Vollgate 13.  Leieavtalen ble fornyet i 2009 og løper til 
30.06.2019 med rett til fornyelse i 5 + 5 år. Den årlige leie inklusive andel felleskostnader i konsernet  utgjør 
for 2015 kr. 3 423 410,- (Morselskapet kr 685 078,-). Beløpet er ekskl. merverdiavgift.
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Innledning
Selskapet har på samme måte som foreningen fått 
nytt navn og ny profil i 2015. Det er utarbeidet en 
merke varestrategi og en kommunikasjonsstrategi 
som i tillegg til forretningsstrategien får konse-
kvenser for driftsmessige prioriteringer.

Formål
Selskapets formål er på kommersiell basis å tilby 
tjenester og produkter til regnskapsbransjen og til 
økonomimedarbeidere basert på Regnskap Norges 
kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå fore-
ningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjeneste-
produksjonen og har sammen med Regnskap Norge 
påtatt seg et solidarisk arbeidsgiveransvar overfor 
alle ansatte. Det er etablert samarbeidsavtale med 
Regnskap Norge hvor Regnskap Norge AS påtar seg 
ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i service-
avgiften. Det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale 
vedrørende den øvrige virksomheten, og det er avtalt 
at selskapet skal betale et vederlag for rett til å benytte 
Regnskap Norge sitt medlemsregister, logo og navn.

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

Styret prioriterer å utvikle og tilby kompetanse-
produkter som bygger opp under etterlevelsen av 
de kravene som stilles til utøvelsen av regnskaps-
føreryrket, både med hensyn til kompetanseutvikling/ 
-heving og som bidrag til/hjelpemidler for effektiv 
drift. Vårt kurstilbud, rådgivningsportalen Pintell 
og kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett er 
eksemp ler på dette. Informasjonsvirksomheten er 
betydelig og retter seg mot bransjeaktørene, deres 
kunder og andre som arbeider på økonomiområdet. 
Fagsupporten er etterspurt. Det er viktig at selskapets 
produkttilbud skal være fremtidsrettet og dekke de 
behov som vil prege regnskapsbedriftene i tiden 
som kommer.

Selskapet samarbeider med Regnskap Norge på 
forsk ningsområdet for å kartlegge samt øke kunn-
skapstilfanget når det gjelder fremtidige kompetanse- 
og tjenesteutfordringer i bransjen. Styret er tilfreds 
med at forskingssamarbeidet med NHH gjennom 
FOCUS-programmet og en rekke masteroppgaver 
gir verdifull informasjon til nytte i eget og bran sjens 
utviklingsarbeid.

Kompetanseproduktene
Kursvirksomheten
Hovedtyngden av kurstilbudet fra Regnskap Norge AS 
er innen kjerneområdet regnskap, skatt og avgift. Det 
er videre utviklet en egen kursserie i kvalitets kontroll 
og lederutviklingskurs. Kurstilbudet har i 2015 også 
blitt styrket innen spesielt salg, teknologi og utvikling 
av nye tjenesteområder.

I tillegg til Fagdagene kommer deltakelsen på enkelt-
stående kurs, Erfa-kurs, kurs i Skatt og Regnskap, 
årsoppgjørskurs og bedriftsinterne kurs. Styret regi-
strerer at etterspørselen etter nettkurstilbudet øker, 
og at det er et økende behov for kortere kurs. Kurs-
virksomheten viser gode resultater. Total omsetningen 
i 2015 endte på 72.630.281,- opp fra 69.761.390,-. Styret 
ser det totale resultatet som uttrykk for at Regnskap 
Norge kurs fortsatt har et godt renommé og mange 
lojale kursdeltakere, noe også evaluering ene viser.

Fagsupport (spørretjenesten)
Fagsupporten utgjør en viktig del av medlemstilbudet, 
verdsettes høyt og tilbys fortsatt som en fri tjeneste, 
finansiert gjennom serviceavgiften. Målt i tid er fag-
supporten fortsatt den enkeltoppgaven som priori-
teres mest. Åpningstiden på telefon er mandag til 
torsdag kl. 12-15, mens e-post henvendelser behandles 
fortløpende. Det er stor variasjon i fagspørsmålene, 
og med stadig økende grad av kompleksitet. Dette 
gjenspeiler utviklingen i yrket. Avgitte skriftlige 
svar var i 2015 nær 3 000, mens skriftlige spørsmål 
som er fulgt opp muntlig var 860. I tillegg kommer 
all support som er betjent i telefontiden, hvor 
pågangen er kontinuerlig.

Kvalitetssikringssystemet KS Komplett
KS Komplett gjennomgikk en oppdatering i 2015. I 
oktober/november gjennomførte Finanstilsynet et 

Årsberetning 2015 – Regnskap Norge AS

28 REGNSKAP NORGE AS  |  ÅRSBERETNING

Innhold BalanseResultatregnskapForrige side Neste side



dokumentbasert IKT-tilsyn med regnskapsfører-
selskapene. For å bistå regnskapsbedriftene i for-
ståelsen og utfyllingen av skjemaet, utviklet Regnskap 
Norge en egen veiledning. KS Komplett har en sterk 
posisjon i markedet. Hovedfokus fremover vil være 
å videreutvikle KS Komplett i takt med markedets 
behov og yrkets utvikling. Dette innebærer bl.a. å 
modernisere produktet teknologisk.

«Pintell nådde i 2015 nær 60 
veiledere innen selskapsrett, 
skatte og avgiftsrett og 
avtalerett»

Pintell
Pintell.no representerer vår satsning innen utvikling 
av rådgivningstjenester for regnskapsbransjen. 
Pintell.no er en skybasert arbeidsplattform for 
regnskapsnær rådgivning som dekker prosessen fra 
identifikasjon av salgsmuligheter, via analyse og 
innsikt, til effektiv og målrettet leveranse av tje-
nester til næringslivet. Basert på månedsregnskapet 
vil pintell.no analysere tallene og vise rådgiver utford-
ringer den ser, og ikke minst løsninger på kundens 
konkrete økonomiske situasjon. Pintell nådde i 2015 
nær 60 veiledere innen selskapsrett, skatte- og 
avgiftsrett og avtalerett. I tillegg har Pintell fått opp-
gradert tilbudet innen økonomisk analyse og kunde-
rapportering. Pintell har vært i stabil drift siden lan-
seringen i 2014 og har en voksende brukermasse og 
økt anvendelse i forbindelse med kundeleveranser i 
markedet. Tilbakemeldingene på funksjonalitet og 
anvendelighet er meget god, og noen regnskaps-
bedrifter benytter Pintell endog som en lærings platt-
form for medarbeidere som skal styrke sin leveranse-
kapasitet innen regnskapsnær rådgivning. Styret 
har i 2015 vært opptatt av å styrke integrasjons mulig-
hetene med regnskaps- og analysesystemer for å 
gjøre bruken av Pintell enklere og gi regnskapsfører 
flere muligheter for leveranser til kunder. Dette 
arbeidet er påbegynt i 2015, og vil bli ferdigstilt i 2016.

Utviklingspakken for regnskapsbedrifter
Styret har prioritert utvikling innen områdene salg 
og etablering av effektive prosesser (LEAN) for regn-
skapsbedriftene. I løpet av høsten 2015 har vi utviklet 
innhold for å styrke tilbudet innen områder som 
strategi, kundedrevet tjenesteinnovasjon, ledelse, 
personal, prosessoptimalisering, teknologi, relasjons-
kompetanse, marked og salg samt erfaringsutveksling. 
Tilbudet som endelig lanseres til medlemmene i 

2016 inkluderer innsikt, artikler, praktiske verktøy, 
forskningsmateriale og hjelp til å sette i gang 
utviklingsprosjekter i regnskapsbedriftene. Pakken 
er tilgjengelig for medlemmer og er delvis gratis.

Informasjonsvirksomheten
Det er lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med 
nye hjemmesider, som er «hovedmotoren» i vårt 
informasjonsarbeid.  Dette arbeidet videreføres inn 
i 2016 frem til lansering av nye regnskapnorge.no.  
I januar 2015 ble det utviklet en strategi for bruk av 
Facebook der formålet er å nå et større marked. Det 
er et høyt engasjement, noe vi bl.a. ser av antall 
delinger av det vi publiserer. Tidsskriftet Regnskap 
& Økonomi hadde 4 utgaver i 2015. Bladet retter seg 
mot næringslivet, herunder kunder av regnskaps-
fører og har en egen nettutgave. I 2015 gikk vi over 
på ny løsning for ukentlig elektronisk nyhetsbrev. 
Det er utarbeidet 4 kundebrev for å avhjelpe regn-
skapsbedriftene i deres informasjonsvirksomhet.

Fordelsavtaler 
Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler innen relevante 
pro duktområder i tillegg til de fordeler som er 
inkludert i serviceabonnementet.  Det jobbes kontinu-
erlig med reforhandling og forbedring av fordels-
tilbudet. I 2015 ble det inngått en fordelsavtale med 
Telenor på kontorstøttesystemet Office 365 i kombi-
nasjon med en tjeneste for lagring av oppbevarings-
pliktig regnskapsmateriale i Norge. Det er størst 
opp slutning om foreningens forsikringstilbud, 
men også våre avtaler innen inkasso, foretaks-
informasjon, telefoni og kontor- og datarekvisita 
benyttes flittig. 

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

Redegjørelse for årsregnskapet
Styret betrakter rådgivningssatsningen som kreven-
de også i tiden som kommer. Dette skyldes hoved-
sakelig at markedsmessige utfordringer. Styret 
mener det er helt nødvendig for å få til et bransjeløft 
hva angår nye tjenester. Den økonomiske risikoen 
er liten fordi det ikke planlegges betydelige inve ste-
ringer på kort sikt. Vår kursvirksomhet er utsatt for 
økt konkurranse, men lojale kunder og stort fokus 
på å vedlikeholde og forbedre så vel kurstilbudet 
som kursadministrasjonssystemet er årsaken til at 
vi mener den økonomiske risikoen er begrenset. 
Den øvrige kjernevirksomheten avdekker ingen 
risiko av betydning. 
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Overskuddet for 2015 er kr 8.561.041, og styret foreslår 
at det vedtas et utbytte på kr 5.000.000 og at reste-
rende kr 3.561.041 overføres til annen egenkapital. 
Egenkapitalen ved utgangen av året er kr 29.958.513.

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

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedr for-
valtning av overskuddslikviditeten. Vi har i 2015 
revidert vår finansielle strategi og endret risiko-
fordelingen i tråd med leverandørens anbefaling og 
styrets vedtak. Avkastningen av den forvaltede 
porte føljen ble i 2015 på 0,7 %.

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

Miljø
Administrasjonen holder til i moderne og trivelige 
lokaler i Oslo sentrum, og det fysiske arbeids miljøet 
er meget godt. En rekke miljøfremmende tiltak 
gjennomføres årlig for å beholde samt videreutvikle 
det gode arbeidsmiljøet. Det er tegnet helseforsikring, 
og det gis støtte til økt fysisk aktivitet blant de ansatte. 
Det er ikke registrert ulykker eller skader i forbind-

else med driften. Utviklingen i sykefraværet har 
vært meget positiv gjennom 2015 med en liten tilbake-
gang fra 2,9 % i 2014 til 2,7 % i 2015 og utgjorde 1 
634 timer. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, og 
det dreier seg om få personer. Virksomheten påvirker 
ikke det ytre miljø utover det som er normalt for 
virksomhetens art. 

Likestilling
Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler 
av organisasjonen. Styret har et sterkt fokus på like-
stilling rent personalpolitisk, og vi mener å ha opp-
nådd gode resultater på området. Av styrets syv med-
lemmer er 3 kvinner. Selskapets administrerende 
direktør er kvinne, og ledergruppen består av 4 menn 
og 2 kvinner. Det er 15 kvinner og 15 menn i admini-
strasjonen.

Framtidsutsikter
Styret er svært tilfreds med at den store majoriteten 
av regnskapsbedrifter, herunder de store aktørene 
er tilsluttet oss. Vi har nær og god kontakt med våre 
kunder og tilstreber hele tiden å tilby kompetanse-
produkter og informasjon med høy kvalitet. I 2016 
vil styret prioritere en strategisk gjennomgang av 
kurstilbudet og videreutvikle KS Komplett i tillegg 
til lansering av omstillingspakken og nye 
hjemmesider.

Oslo, 10. mars 2016
For styret i Regnskap Norge AS

 Johan Thomas Hegdahl Per Hasselgård Gry Arvnes
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem

 Berit Rongsjord Geir Høydalsvik Ellen Aamodt
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Eivind A. Norebø Per-Ole Hegdahl Sandra Riise
 Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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Resultatregnskap 2015 · Regnskap Norge AS

Note 2015 2014

Driftsinntekter

Salgsinntekt 1 102 384 171 96 804 531

Sum driftsinntekter 102 384 171 96 804 531

Driftskostnader

Varekostnad -36 257 593 -35 720 340

Lønnskostnad 2, 3 -30 847 966 -27 900 898

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 -1 415 268 -1 516 165

Annen driftskostnad 12, 13 -23 537 143 -21 201 719

Sum driftskostnader -92 057 970 -86 339 122

Driftsresultat 10 326 201 10 465 408

Finansinntekter

Annen renteinntekt 240 959 307 746

Annen finansinntekt 908 346 2 719

Verdiøkning av finansielle instrumenter 3 018 8 164

Sum finansinntekter 1 152 323 318 629

Finanskostnader

Verdireduksjon av finansielle instrumenter -56 821 -1 642

Rentekostnad til foretak i samme konsern 12 -16 500 -19 067

Annen finanskostnad -31 672 -6 860

Sum finanskostnader -104 993 -27 569

Netto finans 1 047 330 291 060

Ordinært resultat før skattekostnad 11 373 531 10 756 468

Skattekostnad på ordinært resultat 4 -2 812 490 -2 912 248

Ordinært resultat 8 561 041 7 844 220

Årsresultat 8 561 041 7 844 220

Overføringer

Utbytte 5 000 000 5 000 000

Annen egenkapital 3 561 041 2 844 220

Sum 8 561 041 7 844 220
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Balanse pr. 31. desember 2015 – Regnskap Norge AS

Note 2015 2014

Eiendeler

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 1 199 434 2 115 518

Sum immaterielle eiendeler 1 199 434 2 115 518

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 5 2 244 014 3 659 281

Sum varige driftsmidler 2 244 014 3 659 281

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 6 3 650 552 603 173

Obligasjoner 6 10 038 126 14 088 144

Sum finansielle anleggsmidler 13 688 678 14 691 317

Sum anleggsmidler 17 132 126 20 466 116

Omløpsmidler

Varer 8 271 352 625 908

Sum varer 271 352 625 908

Fordringer

Kundefordringer 7 7 772 265 7 367 379

Andre fordringer 7 1 227 014 1 093 951

Sum fordringer 8 999 279 8 461 329

Bankinnskudd

Bankinnskudd og pengemarked 6, 9 27 593 842 22 535 205

Sum bankinnskudd og pengemarked 27 593 842 22 535 205

Sum omløpsmidler 36 864 473 31 622 443

Sum eiendeler 53 996 598 52 088 559
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Balanse pr. 31. desember 2015 – Regnskap Norge AS

Note 2015 2014

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer à kr 30 000,00) 10, 11, 14 3 000 000 3 000 000

Sum innskutt egenkapital 3 000 000 3 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 14 26 958 513 23 397 472

Sum opptjent egenkapital 26 958 513 23 397 472

Sum egenkapital 29 958 513 26 397 472

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 7 094 336 6 506 725

Betalbar skatt 4 2 030 426 3 341 290

Skyldige offentlige avgifter 2 700 741 2 173 981

Kortsiktig konserngjeld 12 3 346 173 4 217 387

Utbytte 5 000 000 5 000 000

Annen kortsiktig gjeld 7 3 866 410 4 451 705

Sum kortsiktig gjeld 24 038 086 25 691 087

Sum gjeld 24 038 086 25 691 087

Sum egenkapital og gjeld 53 996 598 52 088 559

Oslo, 10.03.2016
Styret i Regnskap Norge AS

 Johan Thomas Hegdahl Per Johan Hasselgård Ellen Ørpen Aamodt
 Styrets leder Nestleder Styremedlem

 Per Ole Hegdahl Geir Lars Høydalsvik Berit Rongsjord
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 Gry Arvnes Eivind Areklett Norebø Sandra Henriette Riise
 Styremedlem Styremedlem Daglig leder
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Kontantstrømoppstilling · Regnskap Norge AS

2015 2014

Likvider tilført/brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet 11 373 531 10 756 468

Periodens betalte skatter -3 207 270 -3 184 148

Ordinære avskrivninger 1 415 268 1 516 165

Endring kundefordringer -404 886 -2 298 275

Endring varelager 354 556 28 843

Endring leverandørgjeld 587 611 -767 167

Endring andre tidsavgrensningsposter -1 062 809 4 632 978

Netto likviditetsendring fra virksomheten 9 056 001 10 684 864

Likvider tilført/brukt på investeringer

Investeringer i varige driftsmidler 0 0

Investeringer i finansielle driftsmidler -11 592 802 -8 164

Salg av finansiell driftsmidler 12 595 440 429 205

Netto likviditetsendring fra investeringer 1 002 638 421 041

Likvider tilført/brukt på finansiering

Utbetaling av utbytte -5 000 000 -5 000 000

Netto endring likvider i året 5 058 639 6 105 905

Likviditetsbeholdning

Beholdning 1.1. 22 535 203 16 429 298

Nettoendring likvider gjennom året 5 058 639 6 105 905

Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 27 593 842 22 535 203

Bundne likvider pr 31.12. 1 266 541 1 214 766

Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet:

Årsresultat (- underskudd) 8 561 041 7 844 220

Skattekostnad, ikke betalbar 782 064 -925 415

Skattekostnad, betalbar 2 030 426 3 837 663

Tilført fra årets virksomhet 11 373 531 10 756 468
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens bestemmelser for øvrige foretak og god regn-
skapsskikk. Konsernregnskapet  kan fåes utlevert 
ved henvendelse til morselskapet, Regnskap Norge 
sitt kontor i Øvre Vollgate 13 i Oslo.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men 
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke for-
ventes å være forbigående. Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt mottatt beløp på etableringstids punktet. 
Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi 
som følge av renteendring.

Salgsinntekter
Kursinntekter inntektsføres fortløpende på faktu re-
ringstidspunktet i takt med gjennomføringen av 
kursene. Serviceavgift og andre abonnements inn-
tekter faktureres i begynnelsen av året og inntekts-
føres med 1/12-del pr måned.

Salg av produkter inntektsføres på leveransetids-
punkt. 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 hen-
syntatt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres ved indivi duell 
vurdering av de enkelte utestående fordringer.

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

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 27%/25 % på grunnlag 
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier ved ut-
gang en av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-
reduserende midlertidige forskjeller som reverseres 
eller kan reverseres i samme periode er utlignet og 
nettoført.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kort-
siktige, 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 drifts-
kostnader.

Endring i resultatoppstilling
Vareforbruk inkluderer alle innsatsfaktorer knyttet 
til produktsalg og tjenester herunder kurskostnader. 
Kurskostander har tidligere vært klassifisert som 
administrasjonskostnader.

2014 tall er endret tilsvarende for å få sammenlign-
bare tall.
 

Noter 2015 – Regnskap Norge AS
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Note 1 - Inntekter pr. segment

2015 2014

Serviceavgift 15 728 098 15 102 611

Produkter 3 907 053 3 517 123

Regnskap & Økonomi 1 959 413 1 982 495

Kursvirksomhet 72 630 281 69 761 390

Provisjon og andre inntekter 8 159 326 6 440 911

Sum Driftsinntekter 102 384 171 96 804 530

Alle inntektene er opptjent i Norge

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

2015 2014

Lønn 22 104 976 21 116 703

Arbeidsgiveravgift 3 518 278 3 362 831

Pensjon -og personalforsikring 2 098 584 1 881 042

Andre personalkostnader 860 039 310 322

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig 1 617 560 606 889

Honorar  tillitsvalgte 425 779 398 736

Honorar styret 222 750 224 375

Sum lønnskostnader 30 847 966 27 900 898

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 30, andel lønn i Regnskap Norge AS utgjør 24 årsverk.
 I 2014 var det 30 ansatte og det utgjorde 24 årsverk.

Godtgjørelser: 2015 2014

Lønn administrerende direktør 965 649 877 361

Andre fordeler administrerende direktør 19 592 28 139

Styret 222 750 224 375

Lovpålagt revisjon 108 118 106 680

Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.
Kostnader til rekruttering er inkludert  under «andre personalkostnader»  
med kr. 183 975,- i 2015 og kr. 0,-  i 2014.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
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 2 personer knyttet til 
ytelsesbasert pensjon og 28 personer knyttet til innskuddsbasert pensjon. 
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Note 4 - Skatt, midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Grunnlag for beregning av skatt 2015 2014

Ordinært resultat før skattekostnad 11 373 531 10 756 468

+/- Permanente forskjeller -815 920 29 638

+/- Årets endring i midlertidige forskjeller -3 037 516 3 427 462

Årets skattegrunnlag 7 520 095 14 213 568

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 27% 2 030 426 3 837 663

Sum 2 030 426 3 837 663

+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år -134 020 0

+/- Endring i utsatt skatt 916 084 -925 415

Skattekostnad i resultatregnskapet 2 812 490 2 912 248

Betalbar skatt i skattekostnad 2 030 426 3 837 663

Skattefunn 0 -496 373

Betalbar skatt i balansen 2 030 426 3 341 290

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og 
skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.2015 31.12.2015 Endring

Anleggsmidler -7 260 915 -4 052 756 -3 208 158

Omløpsmidler -574 335 -744 977 170 642

Sum midlertidige forskjeller -7 835 250 -4 797 733 -3 037 516

Utsatt skattefordel 31.12.15. basert på 25% -2 115 517 -1 199 433 -916 084

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
 

IKT 31.12.2015 Sum

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

+ Tilgang i året 0 0 0

 - Avgang i året 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 6 942 477 1 084 256 8 026 733

Akkumulert avskrivning 01.01 3 416 076 951 375 2 851 286

Årets avskrivning 1 359 492 55 776 1 415 268

Akkumulert avskrivning 31.12 4 775 568 1 007 151 4 367 451

Bokført verdi 31.12.15 2 166 909 77 105 2 244 014

Økonomisk levetid 3-5 år    3-5 år    
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Note 6 - Pengemarked, obligasjoner og andre langsiktige plasseringer
Investeringer i finansielle instrumenter er basert på en gjennomarbeidet finansstrategi og er godt 
diversifisert med et langsiktig fokus. Alle plasseringer er bokført til anskaffelseskost. Plasseringer  
som er redusert i verdi, er nedskrevet til markedsverdi 31.12. på bakgrunn av den usikre situasjon  
i finansmarkedet. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2015 er 0,7%, mens penge-
markedsrenten i Norge for samme periode var 0,9%.  

Beholdning plasseringer: 2015 2014

Pengemarked 5 351 710 3 460 810

Obligasjoner 10 038 126 14 088 144

Eiendom 128 225 203 668

Hedgefond 0 4 477

Aksjer i utland 2 210 027 95 027

Diversifiserte norske aksjer 1 312 300 300 000

Sum 19 040 388 18 152 126

Markedsverdi 19 793 322 19 671 335

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

Note 7 - Kundefordringer/andre fordringer/annen kortsiktig gjeld
 

Kundefordringer: 2015 2014

Kundefordringer til pålydende 8 569 935 8 037 648

Avsetning tap på krav -797 670 -670 269

Sum 7 772 265 7 367 379

Andre fordringer: 2015 2014 

Opptjente inntekter 192 184 116 000

Andre kortsiktige fordringer 1 034 829 977 951

Sum Andre fordringer 1 227 013 1 093 951

Annen kortsiktig gjeld: 2015 2014

Påløpne feriepenger -2 325 266 -2 219 891

Annen kortsiktig gjeld -1 541 144 -2 231 814

Sum Annen kortsiktig gjeld -3 866 410 -4 451 705

Note 8 - Varelager
Varebeholdningen per 31.12.2015 er kr. 271 352,- og er varer for videresalg. Beholdningen er verdsatt til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Beholdningen per 31.12.2014 var kr  625 908,-. 

Note 9 - Bundne midler
Regnskap Norge AS har bundet kr 1 266 541,- på egen bankkonto som sikkerhet for skattetrekk.
 
Note 10 - Aksjekapital
Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 30 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 3 000 000.
Foretaket har én aksjeklasse.

38 REGNSKAP NORGE AS  |  NOTER 2015

InnholdForrige side Neste side Resultatregnskap Balanse



Note 11 - Aksjonærer
Foretakets aksjonær pr 31.12. 2015

Foretaket har 1 aksjonær. 

Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel

REGNSKAP NORGE 100 100,00%

Sum 100 100,00%

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

Kortsiktig gjeld 2015 2014

Annen kortsiktig gjeld 3 346 173 4 217 387

Andre driftskostnader

Royalty 3 797 761 4 157 883

Finans

Rentekostnader 16 500 19 067

Avsatt utbytte 5 000 000 5 000 000

Note 13 - Forpliktelser i forbindelse med leieavtale
Regnskap Norge står som leietaker av lokalene i Øvre Vollgate 13. Leieavtalen ble fornyet i 2009 og løper  
til 30.06.2019 med rett til fornyelse i 5 + 5 år. Den årlige leie inklusive andel felleskostnader utgjør for 2015 
kr. 3 423 410. Beløpet er ekskl. merverdiavgift.  

Note 14 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum

Egenkapital 01.01.2015 3 000 000 23 397 472 26 397 472

Årets resultat 8 561 041 8 561 041

Avsatt utbytte -5 000 000 -5 000 000

Egenkapital 31.12.2015 3 000 000 26 958 513 29 958 513
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Valgkomite
Disiplinærutvalg

Arbeidsutvalg
Kvalitetskontrollutvalg
Fagutvalg

Bransjestandardutvalg

Generalforsamling

Styre

ERFA-grupper Administrasjonen i Regnskap Norge

Generalforsamling

Kjøpte tjenester:
Ove Sveen, Sveen Media AS: Redaksjonell bistand for tidsskriftet Regnskap & Økonomi

Visma Services AS: Regnskap

Jørgen Lund:  Konsulentbistand innen forskning og utvikling, årsmøte,  
Erfa og rekruttering til bransjen.

Temp-Team AS: Vikartjenester

Styre

Regnskap Norge

Organisasjonskart
Pr. 31.12.2015

Regnskap Norge AS
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Administrasjonsteam

Ansatte i Regnskap Norge
Pr. 31.12.2015 Sandra Riise

Administrerende direktør

Christian Engeskaug
Økonomileder og leder av 
administrasjonsteamet

Geir Sandvik
IKT-leder

Hans Christian Ellefsen
Leder – rådgivning
Statsautorisert revisor

Bjørn Myhrvold
Leder – marked

Nils Woie
Leder – kurs

Hanne Opsahl
Leder – fag

Anita Nilsen
I permisjon

Guro Trønnes Risto
Kurskoordinator

Heidi Sulusnes
Advokatfullmektig

Andreas Halvorsen
IKT-koordinator

Balal Bhatti
Rådgiver kompetanseprodukter,
Autorisert regnskapsfører

Olav Tufte
Salg/marked

Ragnhild Juvik
Rådgiver – kurs

Per-Ole Hegdahl
Advokat

Ragnhild Hauglum Skahjem
I permisjon

Oksana Mikhalchuk
Kurskoordinator

Tommy Johnsen
Rådgiver – registrert revisor, 
autorisert regnskapsfører

Liv Veiteberg Braaten
Rådgiver – statsautorisert revisor, 
autorisert regnskapsfører

Kristin Stamoen
Rådgiver – autorisert 
regnskapsfører

Jan Lydersen
Servicekoordinator

Fred Johan Ødegård
Rådgiver – produktutvikling

Svein Austheim
Markedsrådgiver

Anne Brinch Heyerdahl
Kurskoordinator

Knut Høylie
Fagsjef – skatt

Erik Frøystad
Advokat

Maren Katrine Areklett
Markedskoordinator

Kate Bjørnelykke
Juridisk rådgiver

Kristin Havness
Servicekoordinator

Marit K. Løvold
Markedsrådgiver

Jan Terje Kaaby
Rådgiver – statsautorisert revisor

RådgivningsteamMarkedsteam Kursteam Fagteam
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Styret
Styret består av syv medlemmer og har det over-
ordnede ansvar for forvaltning og utvikling av virk-
somhetene Regnskap Norge og Regnskap Norge AS. 
Foreningens styre velges av Generalforsamlingen, 
som har sitt ordinære møte i juni hvert år. Leder og 
nestleder velges for ett år av gangen, mens de reste-
rende styremedlemmene velges for to år. Alle utvalg-
ene bortsett fra valgkomiteen og disiplinærutvalget, 
velges av styret.

Leder
•  Johan-Thomas Hegdahl, Adwice AS, Svolvær 

Nestleder
•  Per Hasselgård, Visma Services Norge AS, 

Fredrikstad

Styremedlemmer
•  Gry Arvnes, ABR Regnskap AS, Vøyenenga
•  Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefoss
•  Berit Rongsjord, Tet Telemark AS, Rjukan
•  Geir Høydalsvik, Rekneskap Høydalsvik AS, Ørsta
•  Eivind Areklett Norebø, Bookkeeper AS, Bergen
•  Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge AS, Oslo 

(ansattes representant)

Varamedlemmer
•  Aud Christensen, AB-Utvikling, Flisa
•  Trond H. Taraldsen - Taraldsen Regnskap AS, 

Inderøy
•  Åslaug Stadheim Ese, Accountor - Økonomi  

Sogn AS, Vik i Sogn

Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende inn-
stilling til tillitsmannsvalg i styre og utvalg på den 
ordinære generalforsamling, samt fremme forslag 
til honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte. Valg-
komiteen består av tre medlemmer, hvorav to med-
lemmer velges av generalforsamlingen, fortrinnsvis 
fra flere landsdeler, og ett medlem oppnevnes av 
styret. Funksjonstiden er ett år. Et medlem kan ikke 
sitte i valgkomiteen i mer enn fire år i strekk. 
Valgkomiteen oppnevner selv sin leder. 

Leder
•  Asle Hindenes, Accountor Nordhordaland, 

Isdalstø

Øvrige medlemmer
•  Ole Johan Bueklev, Netledger Proøk AS, Søgne
•  May-Britt Westreng, WePe Regnskap AS, 

Bjørkelangen
•  Vigdis Bjellånes, Intu Økonomi AS, Bodø

Disiplinærutvalget
Foreningens organ for behandling av disiplinær saker 
mot medlemmene er Disiplinærutvalget, med styret 
i Regnskap Norge som ankeinstans.

Disipli nærutvalgets oppgave er å behandle og gi 
uttalelser i klagesaker fra kunder, medlemmer og 
andre parter, vedrørende yrkesutøvelsen og prakti-
sering av foreningens vedtekter, etiketteregler og 
øvrig regelverk. Utvalget kan også fatte vedtak om 
irettesettelse eller eksklusjon. Vedtak om eksklusjon 
krever enstemmighet.

For å få saker behandlet i Disiplinærutvalget ilegges 
et behandlingsgebyr fastsatt til 1 x rettsgebyret. 
Gebyret refunderes hvis klager får medhold.

Før uttalelse gis eller vedtak fattes, skal medlemmet 
gis anledning til å uttale seg. Avgjørelser fattet av 
Disiplinærutvalget kan med en måneds frist innankes 
for styret i Regnskap Norge. Disiplinærutvalget 
består av leder med personlig vararepresentant, to 
medlemmer og ett varamedlem som alle velges av 
generalforsamlingen. Som leder og dennes vara-
representant velges personer som ikke er medlem 
av foreningen.

Leder
•  Ingebjørg Harto, NHO, Oslo

Øvrige medlemmer
•  Anne Kari Iversen, Økonomiservice AS, Lakselv
•  Håkon Beltestad, Aktiva Økonomiservice AS, Stord

Varamedlemmer
•  Rune Stavenes, jurist, Bergen (for leder)
•  Terje Andersen, Økonomihuset Fauske AS, Fauske

Sekretær
• Per Ole Hegdahl, Regnskap Norge

Generalforsamlingsoppnevnte organer
(Pr 31.12.2015)
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Fagutvalget
Fagutvalget har som mandat å arbeide med faglige 
spørsmål overfor lovgivende myndigheter mv. og 
andre saker av betydning for bransjens og nærings-
livets rammevilkår.

Utvalget skal også støtte opp om Regnskap Norges 
representanter i offentlige utvalg og stå som et kon-
takt l edd mellom disse og foreningens styrende 
organer.

Fagutvalget oppnevnes av styret i Regnskap Norge, 
og skal bestå av minst tre medlemmer som opp-
nevnes med en funksjonstid på 1 år. I tillegg utpeker 
styret ett styremedlem som medlem av utvalget 
med annet styremedlem som vararepresentant.
I arbeidet skal utvalget blant annet:

–  Behandle saker som offentlige myndigheter eller 
andre sender til uttalelse (høringssaker) og som 
vedrører bransjen/regnskapsfaget og relevant 
næringslovgivning for øvrig.

–  Være diskusjonspartner og rådgivende organ for 
administrasjonen i saker som bringes inn på 
eget initiativ. Utvalget kan også selv være aktiv 
og bringe inn fagsaker til diskusjon for eventuell 
videre oppfølging mot myndigheter o.l.

–  Holde seg orientert om aktuelle saker i de 
offentlige utvalg som foreningen er representert, 
og fungere som en ressursgruppe for disse 
representanter.

Leder
•  Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss

Øvrige medlemmer
•  Karl-Asbjørn Kjennerud, Sparebank 1 

Økonomihuset AS, Hønefoss
•  Farrah A. Løvdal, Bookkeeper Agder AS, Arendal
•  Jan Christian Bøgh, Trippel-R, Jessheim
•  Geir Høydalsvik, Rekneskap Høydalsvik, Ørsta 

(styrets representant)

Varamedlem for styrerepresentant
•  Åslaug Stadheim Ese, Accountor - Økonomi Sogn 

AS, Vik i Sogn

Sekretær
•  Hanne Opsahl, Regnskap Norge 

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av styrets leder og nestleder, 
samt administrerende direktør i Regnskap Norge. 
Styret kan overlate til arbeidsutvalget å ta beslut ninger 
i enkeltsaker.

Leder
•  Johan-Thomas Hegdahl, Adwice AS, Svolvær

Øvrige medlemmer
•  Per Hasselgård, Visma Services Norge AS - 

Fredrikstad
•  Sandra Riise, Regnskap Norge

Bransjestandardutvalget
God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard, 
jf. regnskapsførerloven§ 2 annet ledd. Standarder 
om god regnskapsføringsskikk utarbeides av et 
bransje standardutvalg sammensatt av represen tan-
ter for Regnskap Norge, Økonomiforbundet og DnR.
Bransjestandardutvalget har som mandat å gi inn-
hold til begrepet, gjennom utvikling av skriftlige 
standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Leder
•  Terje Melhus, Visma Services Norge AS

Øvrige medlemmer
•  Karine Olsen, Accountor AS
•  Jon Baggertorp, Spydeberg Regnskapslag
•  Unni Moslet, Selbu Økonomi & Regnskap AS
•  Jeanette Heyerdahl, AS Revisjon & 

Skatterådgivning
•  Frode Ludvigsen, BDO AS

Sekretær
•  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Observatør
•  Trond Kjetil Rogstad, DnR

Styreoppnevnte utvalg
(Pr 31.12.2015)
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Kvalitetskontrollutvalget
Regnskap Norge gjennomfører kvalitetskontroll 
med alle medlemmer som har oppdragsansvar 
minimum hvert syvende år. Kvalitetskontrollen til 
Regnskap Norge sikrer at du som medlem holder et 
høyt nok nivå som igjen sikrer kvalitetsarbeid ut til 
dine kunder. Det er derfor et kvalitetsstempel at 
«Din Regnskapsfører» er medlem av Regnskap 
Norge.

Kvalitetskontrollutvalget utnevnes hvert år av styret 
i Regnskap Norge, og har i henhold til reglement 
ansvaret for forberedelse og gjennomføring av  
foren  ingens kvalitetskontroll.

Leder
Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef 
Skattedirektoratet

Øvrige medlemmer
•  Ellen Egenæs, Tandem Regnskap AS, Høvik
•  Terje Melhus, Visma Services Norge AS,  

Egersund
•  Erik Hauge, Sparebank 1 Regnskapshuset 

Østlandet, avd. Hamar
•  Erling Vestgård, Adwice Vest-Lofoten AS,  

Leknes

Sekretær
•  Liv Veiteberg Braaten, Regnskap Norge 
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