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Styret i NARF. Fra venstre  
Per-Ole Hegdahl (ansattes representant), Laila Hetland (styremedlem), Ellen Aamodt (styremedlem), Ole Johan Bueklev (styremedlem), 

Asle Hindenes (styrets leder),  Ann-Kristin Bull Aune (styrets nestleder), Morten Carlsen (styremedlem) og Per Hasselgård (styremedlem).  
 

NARF er bransjeforeningen for autoriserte  
regnskapsførere. Våre oppgaver er å bygge  
kompetanse, videreutvikle bransjen  
og legge til rette for kvalitet i regnskaps- 
tjenesten.

Foreningen skal synliggjøre bransjen  
for samfunn og næringsliv, og være  
tilstede for sine medlemmer med faglig  
støtte, medlemsfordeler og fremme  
deres interesser. 
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Innledning
Styret ser på 2012 som et år med stor aktivitet både hva 
angår regnskapsbransjen og foreningen. Lønnsomheten 
i bransjen er forbedret, lønningen øker og omdømmet er 
godt. Etterspørselen etter regnskapstjenester er fortsatt stor, 
vi opplever økt tilstrømningen til bransjen - hele 448 nye 
medlemmer meldte seg inn i NARF i fjor. Ved utgangen av 
2012 hadde NARF passert	6	700 medlemmer. En omfattende 
medlemstilfredshetsundersøkelse høsten 2012 dokumenterer 
høy tilfredshet, og medlemmene er samstemte i at det er 
kurstilbudet, informasjon og fagsupporten som er de største 
driverne for medlemskapet. Den totale tilfredsheten er 5.0 på 
en skala fra	1	–	6, og sannsynligheten for å fortsette medlem-
skapet scorer hele 5,6.

Virksomhetens strategi revideres løpende. I 2012 ble det 
gjennomført en omfattende gjennomgang og revisjon av 
følgende områder; kvaliteten i bransjen, IKT-utviklingen samt 
endring i regnskapsføreres rolle som følge av endringer i 
kundebehovene.

Det er stort arbeidstempo og høy trivsel i administrasjonen. 
2012 har vært preget av omfattende investeringer i nye IKT 
systemer samtidig som store prosesser er modernisert.
NARF er sterkt engasjert i og medvirkende til Regjeringens 
forenklingsarbeid. Resultatene så langt er gode. Reduserte 
krav til aksjekapital og frivillig revisjon er de tiltak som har  
gitt størst effekt. Ved årsskiftet har vi fått 26	000 nye aksje-
selskaper, mot 16	000 året før. To tredjedeler av alle selskaper 
som stiftes velger bort revisjon, og nærmere 74	000 aksje-
selskaper har benyttet seg av fravalgsadgangen ved års-
skiftet. Samtidig opplever vi at det totale antall NUF fortsetter 
å synke, og antallet er nå nede på 14	500. Styret mener det er 
svært positivt at rammebetingelsene legges til rette for og 
stimulerer til nyetableringer. Vi ser nå at forenkling virker. 

Formål 
NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er 
lokalisert i Oslo og har som formål å fremme de autoriserte 
regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser 
gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanse- og relasjons-
arbeid. Datterselskapet NARF Ekstra AS’s formål er på 
kommersiell basis å tilby tjenester og produkter til regnskaps-
bransjen og til økonomimedarbeidere basert på foreningens 
kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå foreningen med 
å oppfylle sitt formål hva angår tjenesteproduksjonen og 
har sammen med NARF påtatt seg et solidarisk arbeidsgiver-
ansvar overfor alle ansatte. Det er etablert en samarbeids-
avtale hvor NARF Ekstra AS påtar seg ansvaret for å utføre 

de oppgaver som inngår i serviceavgiften, og det er i tillegg 
etablert en samarbeidsavtale mellom selskapene vedrørende 
den øvrige virksomheten.

Organisasjon
NARF eier 100 % av aksjene i NARF Ekstra AS. Foreningen har 
medlemsfokus som sin hovedoppgave og retter sin virksom-
het mot fagarbeidet, kvalitetskontroll, myndighetskontakt 
og øvrig relasjonsarbeid. Serviceproduksjonen (informasjon, 
fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikrings-
systemet mv.) er organisert i NARF Ekstra AS. Administra- 
sjonen er organisert i fire team med en administrativ støtte- 
funksjon og omfatter 30 årsverk. Regnskapsfunksjoner er 
outsourcet.

Regnskapsførerbransjen
Den sterke omstillingen i bransjen fortsatte i 2012. Dette 
gjenspeiler seg på struktursiden, på det teknologiske området 
og i tjenestetilbudet.

En rekke revisjonsselskaper har etablert seg som tilbydere av 
regnskapstjenester, flere banker er gått inn på eiersiden hos 
eksisterende aktører, samtidige som vi registrerer at flere av 
de eksisterende aktørene danner allianser for å stå sterkere 
rustet i markedet.

Den teknologiske utviklingen påvirker regnskapsbransjen 
sterkt, særlig fordi produksjonen effektiviseres. Men det 
faktum at offentlige innkjøpere i stadig større grad krever 
elektroniske fakturaer, vil også påvirke regnskapsaktørene. 
Den effektivisering som oppnås gjennom økt bruk av  
teknologi, er positiv fordi den moderniserer bransjen og  
bidrar til tidsbesparelser. Denne utviklingen har sammen med 
endring i kundebehov som konsekvens at tjenestetilbudet er  
i endring. Store deler av regnskapsbransjen omstiller virksom-
heten og tilbyr mer rådgivning. Styret tror dette er en riktig 
utvikling, og vi støtter under denne utviklingen blant annet 
med kompetanseprodukter og informasjon.

I følge Finanstilsynets register var det 11	128	autoriserte  
regnskapsførere ved utgangen av 2012, en økning på	1	170		
fra året før. 2	382	autoriserte regnskapsførere hadde ved  
årsskiftet også tittel som revisorer, og styret registrer at en 
rekke av disse har etablert seg i regnskapsbransjen.

Årsberetning konsern 2012
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Den årlige lønnsundersøkelsen ble godt mottatt av medlem-
mene. Den avdekket en lønnsvekst på 4,2 % i 2012 sammen-
lignet med året før. Fordi det er store geografiske forskjeller, 
og fordi vi ønsker å gi den enkelte et bedre sammenlignings-
grunnlag, ble det også utarbeidet en lønnskalkulator for 
beregning av gjennomsnittlig årslønn. Kvinner tjener fortsatt 
litt mindre enn menn, men forskjellen er avtagende.

Får å kartlegge den økonomiske utviklingen i bransjen ble 
det i oktober 2012 gjennomført en analyse av innrapporterte 
regnskapsdata for regnskapsåret 2011. Total omsetning i 2011	
var 11 milliarder kroner, aksjeselskaper står for ca 88 prosent. 
Styret konstaterer med glede at vi nå ser tegn til bedre lønn-
somhet i bransjen. I følge SSB steg prisene for regnskaps- og 
bokføringstjenester med 4,8 prosent i 2012.

Vi gjennomfører en rekke aktiviteter gjennom året for å  
synliggjøre yrkesprofesjonen og karrieremulighetene i regn-
skapsbransjen. Annonsering med fokus på mulighetene  
i bransjen, gratis studentmedlemskap og løpende kontakt 
med utdanningsinstitusjonene er de mest sentrale tiltakene.

FoU
Hensikten med FoU-arbeidet er å øke kunnskapstilfanget når 
det gjelder fremtidige kompetanse- og tjenesteutfordringer 
i bransjen, kartlegge behovene for nye rådgivningsrelaterte 
kompetanser og tjenester, og påvirke nasjonale utdannings- 
og opplæringsprogram for bransjen. Styrets begrunnelse for 
FoU-satsing i årene som kommer, er blant annet fundert i 
NARFs mål om å være den viktigste leverandøren av kompe-
tanseprodukter til regnskapsbransjen. Det er i den anledning 
behov for et større, kontinuerlig informasjons- og kunnskaps-
tilfang fra markedet, RFs potensielle kunder, de som driver 
regnskapsbyrå/deres kunder og leverandører, som NARF ikke 
uten videre får tilgang til.

Denne satsingen skal blant annet gjøre det mulig for NARF 
å inngå allianser med forsknings- og utdanningssektoren. 
Hensikten er å stimulere til et større bransjefokus blant  
annet gjennom å kjøpe eksterne tjenester som kan supplere 
den informasjonsinnhentingen og kunnskapsutviklingen 
som planlegges. Styret besluttet et forskningsprosjekt i 2012	
med tittelen SMB-kunders behov for tjenesteyting og deres 
forventninger til ekstern regnskapsfører og tjenesteyter.  
Prosjektet avsluttes i 2013.

I de nærmeste årene vil FoU-satsingen dreie seg mer om  
aktuelle prosjekter innenfor NHH sitt FOCUS-program  
(Future Oriented Corporate Solutions). Styret vedtok i 2011  
å målrette FoU-satsingen mot FOCUS-programmet som er et 
satsningsområde med utgangspunkt i bedriftens perspektiv. 
Forskningsprosjektene i programmet skal ha en flerfaglig 
tilnærming: strategi, finans, økonomisk styring, regnskap, 
HRM, ledelse. Fra og med 2012 er NARF bedriftspartner. Styret 
forventer en god tilvekst av verdifull bransjerettet kunnskap 
til nytte for våre medlemmer i årene som kommer. Rapporter 
vil bli bearbeidet og gjort tilgjengelig for medlemmene.

Rådgivningskonseptet
Rådgivningskonseptet har vært et av de store satsnings-
områdene til NARF Ekstra i 2012 i likhet med forrige år. 
Rådgivningskonseptet består av tre hoveddeler; kompetanse-
utvikling, byråutvikling og utvikling av en leveranseplattform 
for rådgivningstjenester. Innen kompetanseutvikling er det 
i 2012 avholdt flere kurs som retter seg mot rådgivning og 
fagområder relatert til regnskapsnær økonomisk rådgivning. 
Innen byråutvikling er det i 2012 levert flere læringsprogram-
mer til medlemmer innen strategi, kundekommunikasjon og 
effektiv byrådrift. Læringsprogrammene har vært vellykket 
og motivert til endring for de byråer som har vært involvert. 
Programmene krever aktiv deltagelse fra byråets ansatte,  
og har til formål å skape varig atferdsendring og kultur for 
kontinuerlig læring og forbedring. Byråutviklingsprogram-
mene videreføres i 2013.

Sammen med eksterne leverandører har vi i 2012 bygget opp 
nettportalen pintell.no. Dette representerer en stor satsning 
innen det å levere en fullverdig arbeidsplattform for rådgiv-
ningstjenester. På høsten ble pintell.no tildelt diplom fra  
Den norske Dataforening Kreativitetsprisen 2012 (Rosing). 
Pintell.no er utviklet med det for øye å hjelpe bransjen med  
å levere regnskapsnær rådgivning på en smart måte med  
stor grad av faglig veiledning. Pintell gjør bruk av en meget  
avansert regelmotor. I tillegg har systemet integrasjon mot 
partnere som behandler og leverer tilbake data slik at regn-
skapsfører får tilgang til kraftfull informasjon som de kan 
bruke ved innsalg av tjenester til sine kunder. Systematikk  
og samhandling med kunde er sentral i løsningen for å utvikle 
en god kunderelasjon. Et mål er å sikre økt forståelse hos  
kundene for virksomhetens økonomi og synliggjøre potensial 
for forbedringer. Portalen lanseres i løpet av 2013 og er  
deretter gjenstand for kontinuerlig videreutvikling.

Årsberetning konsern 2012
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Nettverk og møteplasser
På desentralisert nivå er foreningen organisert gjennom  
nærmere 50 Erfa-grupper. Dette er frivillige nettverk for  
våre medlemmer, tilrettelagt av foreningen. Vi lanserte den 
elektroniske ERFA portalen våren 2012 med formål å fremme 
informasjonsutvekslingen i den enkelte gruppe, på tvers av  
gruppene og mellom gruppene og NARF. Løsningen inneholder  
også nyttige funksjoner i forhold til administrasjonen av 
arbeidet for den enkelte gruppe. Hensikten er at portalen skal 
stimulere til erfaringsutveksling og informasjonsdeling mellom 
medlemmene. I tillegg vil portalen også bli brukt i forbindelse 
med høringer og andre saker som har betydning for bransjen 
og regnskapsførers hverdag. Den årlige ERFA-lederkonferansen 
ble i	2012 endret fra en 2-dagers konferanse på høsten til 
1-dags konferanse lagt i tilknytning til NARFs årsmøte med 
bransjeutvikling og Erfa-arbeidet som hovedsaker. I tillegg 
deltok vi i en rekke møter i de forskjellige Erfa-gruppene.

Storbyråforumet er en møteplass for de største aktørene i  
bransjen. I 2012 ble det avholdt 2	storbyråmøter, i begge 
møtene var aktører fra storbyråene aktive som innledere til 
diskusjonstema innen bransjeutviklingen.

Årsmøtet 2012 ble arrangert i Stavanger, med en ramme for 
programmet noe justert i forhold til tidligere år. Styret er meget 
tilfreds med oppslutningen på 331 deltakere, samme nivå som 
året før. Temaene og foredragsholderne fikk gode tilbake- 
meldinger i evalueringen fra deltakerne, og styret har besluttet 
å følge dette opplegget i tiden som kommer.

Internasjonal kontakt
NARF deltar i det nordiske nettverket NAF (Nordic Accountant 
Federation) sammen med den svenske og den finske regn-
skapsførerorganisasjonen. Erfaringsutveksling generelt og 
særlig om bransjestandardutviklingen og frivillig revisjon har 
vært de viktigste sakene på dagsorden. I 2012 ble det avholdt 
en felles konferanse for de tre nordiske styrene, et vellykket 
arrangement som vil bli videreført i 2013.

I tillegg til det nordiske samarbeidet har NARF sitt inter- 
nasjonale koplingspunkt gjennom medlemskap i EFAA  
(European Federation of Accountants and Auditors for SMEs). 
NARF deltar i EFAAs Accounting Expert Group og i EFAAs  
Eexpert Group on SME/SMP issues .

Medlemsutviklingen
NARF har hatt en positiv medlemsutvikling i 2012.  
Ved årsskiftet hadde NARF totalt	6	752 personmedlemmer.  
Av disse hadde 6	472 autorisasjon som regnskapsfører, en 
økning på 393. Finanstilsynet hadde på samme tidspunkt 
registrert	11 128	autoriserte regnskapsførere. Den administra-
tive medlemsservicen er omfattende. Hovedoppgavene er 
å håndtere alle arbeidsoppgaver knyttet til medlemskap og 
foreningens forsikringsordninger. For 2012	ble det behandlet 
omlag 3	500 henvendelser på e-post og en enda større andel 
per telefon.

Medlemstilfredshetsundersøkelsen
Medlemsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012, 
forteller styret at motivasjonen for å være medlem i NARF  
er nært knyttet til læring, oppdatering og kunnskapsutvikling 
innenfor regnskapsfaget. Den aller mest betydningsfulle 
dimensjonen i dette er kurstilbudet. Informasjon via nyhets-
brev, artikler, web og lignende kommer på en god andreplass. 
Dernest oppgis fagsupporten som den tredje viktigste  
årsaken for medlemskapet. Styret er glad for at medlemmene 
er godt tilfreds med de viktigste dimensjonene i medlem-
skapet, og at sannsynligheten for å fortsette som medlem  
de neste 12	månedene scorer hele 5,6 (på en skala fra 1	-6).

Medlemsundersøkelsen har gitt styret mange kommentarer 
og innspill som vi vil legge til grunn i vårt forbedringsarbeid, 
og den er til stor inspirasjon og nytte med tanke på videre 
utvikling av våre tjenester og medlemsfordeler.
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Utvikling i antall personmedlemmer i NARF (med autorisasjon 
som regnskapsfører) 2004 – 2012:

Kilde: NARFs medlemsstatistikk.

7	000

6	000

5	000

4	000

3	000

2	000

1	000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3 
24

2

3 
70

5

4 
07

3

4 
44

5

4 
89

7 5 
26

3

5 
75

9

6 
07

9

6 
47

2

InnholdNeste sideForrige side Resultatregnskap Balanse



aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaaaa 
aaaaaaaa 
aaaaaaaa

aaaaa 
aaaaa 
aaaaa

 NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening s s s s s

Profilering
En viktig oppgave for NARF er å bidra til at bransjen fremstår 
med et godt omdømme i sine omgivelser. Et sentralt fokus-
område er å styrke bransjens attraktivitet, med mål om økt  
rekruttering og redusert avgang av personell. Profesjonal- 
isering og utvikling av nye tjenestetilbud, forbedret lønnsom-
het, bedre arbeidsvilkår og en yrkestittel som gjenspeiler  
profesjonens nye rolle, er forhold som virker positivt inn på  
attraktiviteten. Dette er områder som det vil bli jobbet aktivt 
med fremover. Dette er også i tråd med tilbakemeldingene fra 
siste medlemsundersøkelse i 2012 hvor satsingen på å heve 
yrket og bransjens anseelse ble høyest prioritert.

For foreningen er det avgjørende å forvalte NARF merkenavnet 
slik at det støtter opp om de forhold som bygger et godt  
omdømme for våre medlemmer og bransjen. Medlemsunder-
søkelsen viste også at NARF navnet assosieres med kompe-
tanse og kvalitet, og at det er viktig for medlemmene å ha 
tilknytning til et bransjemerke ut mot kunder og marked.

Foreningens profileringsarbeid omfatter også arbeidet for å 
synliggjøre medlemmene og deres tjenestetilbud til nærings-
livet hvor styret har som mål at medlemmene skal fremstå som 
foretrukne samarbeidspartnere innen sitt kompetanseområde.

NARFs webbaserte veilednings- og søketjeneste, Finn en  
Regnskapsfører, er en viktig funksjon for å synliggjøre og  
fremme regnskapsbransjen for næringslivet. Her får nærings-
livet hjelp for å finne frem til sin samarbeidspartner innen 
økonomi og regnskap. Denne tjenesten knyttes opp mot  
annonsekampanjer og andre profileringstiltak.

NARFs viktigste informasjons- og markedsføringskanal rettet 
mot alle interessenter er foreningens internettsider. I	2012 er 
det gjennomført en rekke annonse- og DM kampanjer for kurs, 
produkter og andre tjenestetilbud fra foreningen. Styret mener 
den gode mediedekningen i 2012 har gitt positiv profilering.

Fag- og næringspolitikk
NARF har som mål å være regnskapsbransjens viktigste tale- 
rør. Dette operasjonaliserer seg i høringsarbeid og dialog med  
offentlige myndigheter, politikere og samarbeidspartnere. 
I tillegg til regnskapsførernes egen rammelovgivning er vår 
hovedfokus rettet mot vilkårene for små og mellomstore  
virksomheter i sin alminnelighet innenfor regnskaps-, skatt-,  
avgiftsområdet samt de regler som gjelder for å drive virk-
somhet som sådan. NARF er politisk nøytral, og konsentrerer 
sin innsats mot rammebetingelser og kvalitet i regelverks-
utviklingen, sett fra et faglig og praktisk ståsted. 

I den forbindelse står da også forenklingsperspektivet høyt, 
hvor vi har etablert oss som en betydningsfull aktør som både 
blir forespurt og lyttet til av myndigheter og andre. Gjennom 
nærheten til regnskapsførerne og deres kunder får vi en unik 
innsikt i de utfordringer og problemstillinger næringslivet 
står overfor, noe som også gjør oss godt rustet til både å 
identifisere områder med forenklingspotensiale og foreslå 
konkrete løsninger. Det siste er en viktig målsetning for vårt 
påvirkningsarbeid; å være løsningsorientert.

Viktige fagsaker i 2012
«NARFs 46 forenklingsforslag»
Vi har gjennom mange år hatt tett kontakt med Nærings-
departementet og blitt inkludert i en rekke forenklingsfora i 
deres regi. I den anledning var det spesielt kjærkomment at 
Næringsministeren i 2011 endelig konkretiserte regjeringens 
forenklingsambisjoner ved å sette som mål å redusere  
næringslivets administrative kostnader med 10 milliarder  
kroner innen utgangen av 2015.	Gjennom denne forpliktelsen 
har det åpnet seg et nytt vindu for å tale for våre forenklings-
saker og løsninger, både saker som vi allerede har spilt inn og  
nye som kommer til. Etter at regjeringen i 2012, i sammen-
heng med forenklingsmålet, oppnevnte sin «forenklingssjef»,  
har vi pleiet dialog via denne kanalen. Første møte ble  
gjennomført i november, der vi presenterte en liste med  
46 konkrete forenklingsforslag fordelt på våre mest nær-
liggende områder, hovedsakelig innenfor bokføring/regnskap, 
skatt og avgift, selskapsrett og enkelte andre rettsområder  
i tillegg til Altinn. Vi opplevde stor interesse for våre innspill, 
og vi har allerede hatt etterfølgende kontakt om flere av  
forslagene. Erfaringene så langt er at forenkling virker.  
NARF vil fortsette dette arbeidet, med sikte på å påvirke til 
ytterligere forenklinger.

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere
Den gode dialogen og samarbeidet med Finanstilsynet har 
fortsatt i 2012. Som tidligere har vi hatt løpende kontakt om 
praktiske forhold og fortolkningsspørsmål mv. som har dukket 
opp underveis. Vi har også opprettholdt to faste kontaktmøter 
i året, der det utveksles informasjon om hverandres virksom-
het og erfaringer knyttet til kontrollvirksomheten mv.

På regelverkssiden ble NARF forespurt om synspunkter på 
eventuell iverksetting av Finanstilsynets hjemmel til å kunne 
pålegge revisjonsplikt for enkeltpersonforetak under tilsyn. 
Finanstilsynet har valgt å ikke aktivere hjemmelen, noe som 
er i takt med de synspunkter som NARF ga.
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forenklinger som deler av endringene innebærer. Enda mer 
beklagelig er det at regjeringen fortsatt ikke har gjort noe med 
oppbevaringstiden. I stedet skal saken utredes ytterligere.  
NARF fortsetter å øve påtrykk for å få oppbevaringstiden 
redusert til det halve.

Utleie av næringseiendom og ordningen med 
frivillig mva-registrering
Ordningen med frivillig registrering for utleie av bygg/anlegg 
har vist seg som en potensiell fallgruve. I den forbindelse har 
NARF gjennom en årrekke bedt om at registreringsgrunn 
fremkommer av oppslag mot Brønnøysundregistrene, i tillegg 
til dato for inn- og utmelding i merverdiavgiftsregisteret,  
uten at dette har vunnet frem. En mediesak med betydelige 
konsekvenser i 2012 aktualiserte problemstillingen på nytt.  
I kjølvannet av dette skal Skattedirektoratet se på reglene for 
frivillig registrering på nytt. Som ledd i arbeidet stilte NARF i 
desember i et drøftingsmøte med Skattedirektoratet, der ulike 
modeller ble belyst og diskutert. NARF har i ettertid skriftlig 
fulgt opp med sin vurdering av modellene. NARF mener at 
generell merverdiavgiftsplikt for utleie av næringseiendom 
er å foretrekke. Merverdiavgiftssystemet bør ikke brukes som 
fordelingsvirkemiddel. I den grad generell merverdiavgifts- 
belastning medfører uhensiktsmessige resultater bør sær-
hensyn løses gjennom særordninger på kjøpers hånd, som 
f.eks. kompensasjonsordninger, direkte subsidier e.l. Med 
avgiftsplikt på utleie av næringseiendom vil man dessuten 
få bukt med mesteparten av justeringsproblematikken på 
området.

På tampen av året fikk vi for øvrig en positiv melding fra 
Brønnøysundregistrene om at det er besluttet å ta inn ny 
opplysning i Enhetsregisteret som vil vise når en enhet er  
frivillig mva-registrert. Det er foreløpig ikke klart når endringen 
vil komme på plass.

Utredning lønnskodeoversikten
NARF har i 2012 bidratt til en utredning om kodeoversikten  
for lønns- og trekkoppgaver. Hensikten med utredningen var  
å se på omfanget av koder mv. med sikte på forenklinger.  
Utredningen resulterte i en rapport som ble overlevert til 
Skattedirektøren i møte 27. februar. Saken ble dekket av media. 
I utredningen foreslås det å fjerne 31	koder og gjøre endringer/ 
forenklinger i 8 andre. Videre er det påpekt svakheter i enkelte 
materielle skatteregler på lønnsområdet, og hvor utredningen 
innehar konkrete forslag til endringer av disse. Dette gjelder 
bl.a. skattereglene om elektroniske kommunikasjonstjenester, 
overtidsmat og kostbesparelse i hjemmet. Den siste informa-
sjonen vi har fått tyder på at utredningen har gått videre til 
EDAG, og at den vil bli vurdert i sammenheng med det videre 
arbeidet der.

Senere på året ble det fremmet forslag om endringer i  
utdannings- og praksiskravet for å bli autorisert regnskaps-
fører. NARF støttet forslaget om at minst halvparten av  
praksisen skal være opparbeidet hos autorisert regnskapsfører- 
virksomhet. Samtidig ble det foreslått en midlertidig endring 
i utdanningskravet, i påvente av en egen bachelorplan for 
regnskapsførere. NARF anbefalte å unnlate endringen, noe 
Finanstilsynet etterkom.

For utdanningskravets del pågikk det parallelt et arbeid i 
NRØA (Nasjonalt Råd for økonomisk/administrativ utdanning)  
med å utvikle den nevnte bachelorplanen for regnskapsførere, 
etter anmodning fra Finanstilsynet. NARF ble invitert til  
å være med i arbeidet, og bidro også til å mobilisere en  
kompetent gruppe NARF-regnskapsførere til å delta i åpent 
høringsmøte om saken. Selv om utgangspunktet for planen 
har vært å oppfylle utdanningskravet for autorisasjon, har 
NARF brakt inn fokus på hele rollen som regnskapsfører – ikke 
bare den autorisasjonspliktige delen. Resultatet av dette er en  
plan som gir rom for flere regnskapsrelaterte emner i profiler-
ingsdelen på 60 studiepoeng enn det dagens forskrifts-
bestemte utdanningskrav gjør. Videre er regnskapsførerregel-
verket/god regnskapsføringsskikk innarbeidet. Styret er godt  
fornøyd med resultatet på kort sikt. På lang sikt gikk vi imidler- 
tid sterkt inn for at det burde igangsettes en fase to-utredning  
som i større grad kunne vurdere bransje- og markedsbehovene  
fullt ut – ikke minst i forhold til utviklingen fremover i tid.

2012 var også året da Klagenemnden for regnskapsfører- og 
revisorsaker ble etablert. Klagenemden behandlet 24	saker og 
i alt 15 regnskapsførere mistet sin autorisasjon, de fleste på 
grunn av manglende etterutdanning. 

Bokføringslovgivningen – oppbevaringstiden mv.
I juni 2012 ble endelig lovendringene som følge av bokførings-
lovevalueringen vedtatt. De tilhørende forskriftsendringene 
kom den påfølgende høsten. En vesentlig endring, og som 
NARF har gått inn for, er at spesifikasjonene ikke lenger må 
produseres så sant produksjonsfunksjonaliteten beholdes i 
systemet. Da forskriftsendringene kom, var det for øvrig med 
et nytt krav om at ordet Foretaksregisteret skal fremgå etter 
organisasjonsnummeret, og i tilfelle MVA, på salgsdokumentet.  
NARF var raskt på banen og påpekte de praktiske og system-
tekniske utfordringene som plasseringskravet ville gi. Det var 
positivt å erfare at Finansdepartementet fulgte like raskt opp 
med å kunngjøre en ny forskriftsendring med plasserings-
nøytral formulering.

Det er fortsatt en rekke forskriftsendringer som ble foreslått 
under bokføringslovevalueringen som gjenstår å bli vedtatt. 
Styret beklager at det tar så lang tid, spesielt på grunn av de 
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Lønnsprosjektet; EDAG
Den store saken i årets budsjettrevisjon var forslaget om å 
innføre en ny felles ordning for rapportering fra arbeidsgiver 
om ansettelses- og inntektsforhold til Skatteetaten, NAV og 
Statistisk Sentralbyrå. Ordningen kalles EDAG, elektronisk 
dialog med arbeidsgiver. Formålet med EDAG er i første rekke 
å forenkle innrapporteringen ved at arbeidsgiver ikke skal 
måtte levere de samme opplysningene flere ganger. NARF  
har vært en spydspiss for å få i gang endringen og sto bak et 
forslag så tidlig som i 2006	om samordning innenfor lønns-
området, dvs. å innrapportere lønnsdata samtidig med  
utlønning. Vi ser for oss at en slik ordning også vil kunne  
redusere/eliminere dagens fristsystem.

NARF har helt siden den gang fulgt arbeidet tett, avgitt 
høringssvar og bl.a. deltatt i forprosjektstudiet. Det er derfor 
med glede vi ser at EDAG er i ferd med å bli en realitet, med 
planlagt iverksettelse fra 2015. I mellomtiden fortsetter vi  
å bidra til saken, senest som deltaker i Skattedirektoratets  
fagråd om EDAG. Fagrådet er et faglig rådgivende organ for 
gjennomføringen av EDAG og elektronisk skattekort.  
Sistnevnte skal innføres fra 2014, med prøveordning fra 2012, 
og baner vei for elektronisk kommunikasjon med arbeids-
givere, som senere skal benyttes av EDAG.

Altinn
For tredje året på rad opplevde regnskapsførere og andre Altinn- 
brukere betydelige utfordringer med å få levert offentlige 
oppgaver i Altinn. NARF fulgte situasjonen tett, både i forhold 
til å informere om problemer til Altinn sentralforvaltning, 
holde medlemmer orientert om status og ikke minst i forhold 
til hvilke konsekvenser problemene skulle få for oppgavefrister.

Aktiviteten i Altinn brukerråd ble mer omfattende i 2012 enn 
hva den har vært de foregående årene. Brukerrådet har blant 
annet diskutert de utfordringer Altinn har hatt og som det 
arbeides med å løse. I tillegg har videreutviklingen av Altinn 
blitt behandlet.

I august gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene  
som omhandlet tilfredshet med og forbedringsønsker i Altinn.  
Til tross for de utfordringer bransjen har opplevd de senere 
årene, opplyste 59	% at de var enten svært eller ganske fornøyd  
med Altinn. Relativt beskjedne	19	% svarte at de var ganske 
eller svært misfornøyde. Dette er tall som ble presentert av 
NARF under Altinn-dagen i august. På denne dagen gjentok vi 
hva vi hadde tatt opp i Brønnøysundregistrenes brukerforum 
på forsommeren, at Altinns øverste prioritet etter NARFs opp-
fatning må være å få stabil drift. Prioritet nummer to mente 
vi måtte være å ha god teknisk kommunikasjon og utviklings-
messig dialog med leverandørene av sluttbrukersystemer.  

Dernest kommer det å få mer brukervennlige løsninger i Altinn.  
På Altinn-dagen listet vi i tillegg opp en rekke forbedrings-
innspill som vi hadde mottatt fra våre medlemmer.

NARF har i mange år arbeidet for å få Bank-ID som alternativ 
innloggingsmetode. Det var derfor med stor glede vi mottok 
nyheten om at avtale om dette var kommet i orden mot  
slutten av 2012.

NARF IT-forum
NARF IT-forum er etablert i regi av NARF med formål  
å være en nøytral samlingsplass for systemleverandører for  
å diskutere dagsaktuelle saker og være et utviklingssted for 
nye standardiserte funksjoner til glede for alle deltagende 
systemleverandører og deres kunder.

Det er avholdt ett møte i NARF IT-forum i 2012. Møtet hadde 
to hovedtemaer, innføring av standard dataformat i Norge  
og systemleverandørenes arbeid på elektronisk faktura  
(EHF formatet). Innføringen av standard dataformat vil etter 
styrets mening være en betydelig milepæl i forenklingen av 
transport av regnskapsdata mellom systemer og til systemer 
for etterkontroll.

Bransjestandardarbeidet
Bransjestandardene for god regnskapsføringsskikk (GRFS) 
utvikles av bransjestandardutvalget og omfatter følgende 
områder:

• GRFS 0 Allment om regnskapsføringsoppdrag

• GRFS 1	Bokføring og årsoppgjør

• GRFS 2	Lønn

• GRFS 3 Fakturering

Bransjestandardutvalget ble fra juni 2012 utvidet med  
deltagelse fra revisorforeningen. Samtidig startet arbeidet 
med å revidere standardene, som lenge har vært avventet i 
påvente av bokføringslovevalueringen. I tillegg til å tilpasse 
standardene i forhold til nye bokføringsregler, vil bransje-
standardutvalget ha fokus på klargjøringer, forenklinger og 
muligheten for økt risikobasert orientering. Revisjonen vil også  
se hen til eventuelle konsekvenser som følge av revisjonsplikt-
fritaket. Utvalget tar sikte på å ha et forslag klart innen  
sommeren, med påfølgende høring i løpet av høsten 2013. Det 
er videre lagt til grunn at evalueringen skal lede til at GRFS 2 
og	3 som enn så lenge er foreløpige, skal få oppgradert status 
til endelige standarder.

Uttalelse fra regnskapsfører
Ved bortfallet av revisjonsplikten for de minste aksjeselskap-
ene aktualiserte det seg spørsmål om regnskapsfører skal 
avgi en uttalelse til regnskapet som bekrefter kvaliteten i det 
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  Ordinære kontroller Oppfølgingskontroller 

 Personer %  Byrå  %  Personer  %  Byrå  %

Godkjente  
kontroller 640	 90	%	 233	 84	%	 68	 79	%	 40	 71	%

Oppfølgings-         
kontroller 74	 10	%		 45	 16	%	 18	 21	%	 16	 29	%

Sum 714	 100	%	 278	 100	%	 86	 100	%	 56	 100	%

 NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening s s s s s

avdekket under kontrollene er ikke oppdatert avtaleverk med 
kunden, manglende avstemminger og rapporteringer samt 
mangelfull kvalitetskontroll. Det er i mindre grad avdekket 
materielle feil i kundenes regnskaper mv. NARF vil i større grad 
ta direkte kontakt med medlemmene for å øke bevisstheten 
rundt krav til kvalitet. Det ble i 2012 oversendt én sak til Finans-
tilsynet for videre oppfølging.

Ut fra en fortsatt målsetting om å forbedre medlemmenes 
kvalitet, ble det i 2012 gjennomført 8 kvalitetskontrollseminarer  
med totalt 797	deltagere. Her ble det satt fokus på lovkrav og 
god regnskapsføringsskikk. Finanstilsynet var medvirkende. 
Kvalitetskontrollseminarene har vært arrangert over flere år, 
og vil også bli satt opp i 2013.

I 2011 ble det utviklet og testet ut et nytt dokument- 
behandlingssystem som støtteverktøy i kvalitetskontroll-
arbeidet. Dette ble tatt i full bruk i 2012. I løpet av	2012 ble det 
dessuten inngått avtale med revisorforeningen vedrørende 
kvalitetskontroll av felles medlemmer. Avtalen går ut på at 
fellesmedlemmene selv (på foretaksnivå) kan velge hvilken 
av foreningene som skal foreta kontrollen med regnskaps-
føringsvirksomheten. Videre har NARF stilt sitt kontrollsystem 
til disposisjon for revisorforeningen, med formål å oppnå at 
begge foreningene kontrollerer etter samme opplegg.

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

Redegjørelse for årsregnskapet og  
konsernregnskapet
Anskaffelse av nytt CRM- og økonomisystem og utvikling 
av nye produkter har vært krevende både personellmessig 
og økonomisk. Imidlertid er foreningens totale økonomi er 
fortsatt god. Konsernet oppnådde en samlet omsetning i 
2012 på kr 99	508	577	som utgjør en økning på 13,4	% fra 2011. 
Årsresultatet ble redusert med kr	2	599	185	til kr 3	819	380. 
Den samlede egenkapitalen utgjorde kr 55	997	253 tilsvarende 
77,6 % av totalkapitalen ved utgangen av året.

NARFs kontingent- og finansinntekter, kontrollavgifter samt 
royalty fra NARF Ekstra AS finansierer kvalitetskontrollen, 
medlems-, fag- og myndighetsarbeidet. Regnskapet for  
morselskapet NARF for 2012	ble avsluttet med et overskudd 
på kr 4	342	517 etter at royalty for 2012 fra datterselskapet  
er inntektsført med kr 3	055	913.	Årsresultatet foreslås i sin 
helhet overført til annen egenkapital. Egenkapitalen i NARF  
er kr 38	501	067	ved utgangen av året.

arbeidet som er utført. I den forbindelse utarbeidet Bransje-
standardutvalget i 2011 et forslag som ble sendt på høring i 
november samme år. Høringskommentarene var positive, og 
i 2012 ble arbeidet med uttalelsen fullført. Regnskapsfører-
uttalelsen innføres i første omgang som en anbefaling, men 
med siktemål om forankring i god regnskapsføringsskikk når 
uttalelsen har virket en stund. Grunnleggende for uttalelsen 
er uansett at den er frivillig å avlegge. Sammen med selve  
uttalelsen er det utarbeidet en veiledning som redegjør  
nærmere for formålet med uttalelsen og bruken av den.  
Uttalelsen er ferdig til å tas i bruk fra og med årsregnskapet 
2012.

Kvalitetskontrollen
Etter styrets mening er fundamentet for tilliten til regnskaps-
bransjen å levere god kvalitet til riktig tid. Det er derfor et 
sterkt fokus på kvalitet, både fra foreningens ståsted og ute 
hos medlemmene. Kvalitetskontrollen avdekker en gledelig 
utvikling idet kvaliteten generelt er forbedret fra året før.
Kvalitetskontrollvirksomheten i 2012 er gjennomført med 
utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for samarbeid med 
Finanstilsynet og i henhold til den virksomhetsplanen som 
ble oversendt Finanstilsynet i 2011. Det ble for kontrollåret 
2012 gjennomført i alt 334 kvalitetskontroller, hvorav 56 gjaldt 
oppfølgingskontroller. Antallet gjennomførte kontroller ble 
lavere enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak at kontroller er 
utsatt på grunn av omorganisering eller sykdom hos kontroll-
objektet. På den annen side er det kontrollert 800	personer i 
2012	mot	730	i 2011. Dette har sin årsak i stadig økende antall 
ansatte i hvert byrå. Samtlige utsatte kontroller fra	2011	er 
fulgt opp i	2012.

Kontrollopplegget for 2012 baserte seg på tidligere kontroll-
opplegg, og det var 33 kontrollører engasjert i kontroll-
virksomheten. Kontrollene som ble gjennomført i 2012 ga 
følgende resultater:

Andelen som har behov for oppfølgingskontroller har vist  
en tilbakegang sammenlignet med forrige år. Oppfølgings-
kontrollene fra 2011 viser en negativ utvikling og det er for 
2012 overført seks saker til Disiplinærutvalget for vurdering 
av fortsatt medlemskap i foreningen. Gjentagende mangler 
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 Oslo, 13. mars	2013
	 For styret i Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening
 

 Asle Hindenes Ann-kristin Bull Aune  Ole Johan Bueklev Morten Carlsen
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem    

 Per Johan Hasselgård Ellen Aamodt Laila Hetland                 Sandra Riise
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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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-
arbeidet i konsernet.

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedr forvaltning  
av overskuddslikviditeten. Styret har en kapitalforvaltnings-
strategi med lav finansiell risiko. Avkastningen av den  
forvaltede porteføljen ble i 2012	6,35	%.

Utvikling av nye kompetanseprodukter er alltid forbundet 
med risiko, men styret har stor tro på at den satsning som 
gjøres for å effektivisere kursprosessen og tilby rådgivnings-
produkter er nødvendig. Styret mener øvrig risiko som  
markeds- og kredittrisiko er ubetydelig.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet, konsernregnskapet 
og årsberetningen et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet  
og stillingen for virksomheten i regnskapsåret.

Miljø
Administrasjonen holder til i nyoppussede og trivelige lokaler 
i Oslo sentrum, og det fysiske arbeidsmiljøet er meget godt. 
En rekke miljøfremmende tiltak gjennomføres årlig for å 
beholde samt videreutvikle det gode arbeidsmiljøet. Avtalen 
om bedriftshelsetjeneste ble sagt opp i slutten av 2011, og til 
erstatning er det tegnet helseforsikring samt gitt støtte til 
økt fysisk aktivitet. Det er ikke registrert ulykker eller skader i 
forbindelse med driften. Utviklingen i sykefraværet har vært 
meget positiv gjennom 2012 og har vist en nedgang fra 6,6	% 
i 2011	til 3,8 % i 2012 og utgjorde 2	158	timer. Sykefraværet er 
ikke arbeidsrelatert, og det dreier seg om få personer.

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

fire menn og to kvinner. Det er 16	kvinner og 14	menn i  
administrasjonen. Styret vil også i tiden som kommer vekt-
legge tiltak som fremmer likestilling.

Fremtidsutsikter
Markedet for regnskapstjenester er fortsatt i positiv utvikling. 
Kundenes behov blir i tiden som kommer mer omfattende 
idet de i tillegg til behov for rene regnskapstjenester, lønn 
ol også dreier i retning av økonomisk rådgivning, bistand til 
effektivisering og modernisering. Styret registrerer at stadig 
flere av våre medlemmer utvikler sin virksomhet for å møte 
disse behovene.

Den teknologiske utviklingen, banker som nye eiere og 
revisorenes inntreden i bransjen har resultert i nye aktører og 
strukturendring i regnskapsbransjen. Dette er en spennende 
utvikling som styret tror vil fortsette de nærmeste årene.

NARF følger trender og utviklingstrekk – vi driver FoU, og vi 
gjennomfører egne analyser for å være oppdatert på våre 
medlemmers behov. Vi vil satse på å være den foretrukne 
samarbeidspartneren for de autoriserte regnskapsførerne ved 
å tilby det beste driftskonseptet, bestående av fagsupport,  
kvalitetssikringsproduktet KS komplett og faginformasjon samt  
være den som først lanserer et fullverdig konsept for de som vil 
inn på rådgivningsmarkedet, bestående av læringsprogrammer  
og en rådgivningsportal. For øvrig vil vi i vårt daglige forbedrings- 
arbeid legge stor vekt på de innspillene våre medlemmer har 
gitt oss i medlemstilfredshetsundersøkelsen.

Styret mener regjeringens forenklingsarbeid går for sakte,  
og minner om at det er langt igjen til målet om 5 milliarder 
før valget og 10	milliarder innen utgangen 2015 er nådd.  
Det er stort potensial for forenkling som monner i bokførings-, 
regnskaps- og aksjelovgivningen.

Det er svært gledelig at så mange autoriserte regnskapsførere 
velger å bli medlem i foreningen, og styret vil fortsatt ha 
sterkt fokus på utvikling, forbedring og forandring som øker 
medlemstilfredsheten.

Årsberetning konsern 2012

InnholdNeste sideForrige side Resultatregnskap Balanse



aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaaaa 
aaaaaaaa 
aaaaaaaa

a

a
a

a a a

a

a

a

aa

 NARF – Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening s s s

Resultatregnskap – morselskap/konsern

12

 KONSERN MORSELSKAP 

 2012 2011   2012 2011

   Driftsinntekter og driftskostnader

 99 508 577 87 754 675 Salgsinntekter  17 995 347 16 526 847

 99 508 577 87 754 675 Sum driftsinntekter  17 995 347 16 526 847

       
 2 653 229 2 755 393 Varekostnader  0 0

 32 576 290 27 224 461 Lønnskostnader m.m.  6 775 792 6 261 389

 495 191 300 993 Avskrivning på driftsmidler  0 75 368

 62 993 180 51 751 852 Annen driftskostnad     8 422 068 9 186 283

 98 717 890 82 032 700 Sum driftskostnader  15 197 860 15 523 041

 790 687 5 721 975 Driftsresultat  2 797 487 1 003 806

       
   Finansinntekter og finanskostnader

 1 294 795 2 001 534 Annen renteinntekt  768 635 943 317

 1 130 304 140 220 Annen finansinntekt  777 852 128 770

 1 195 1 376 Annen rentekostnad  1 195 1 251

 28 480 26 618 Annen finanskostnad   262 4 952

 2 395 425 2 113 760 Resultat av finansposter  1 545 030 1 065 883

 3 186 112 7 835 734 Resultat før skattekostnad  4 342 517 2 069 689

       
 -633 268 1 417 169 Skattekostnad på ordinært resultat  0 0

       
 3 819 380 6 418 565 Ordinært resultat  4 342 517 2 069 689

       
 3 819 380 6 418 565 Årsoverskudd (Årsunderskudd)  4 342 517 2 069 689

   Overføringer

 3 819 380 6 418 565 Avsatt til annen egenkapital  4 342 517 2 069 689

 3 819 380 6 418 565 Sum disponert  4 342 517 2 069 689
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 KONSERN MORSELSKAP 

 2012 2011  	 2012 2011

   EIENDELER

   Anleggsmidler

   Immaterielle eiendeler    
	 841	851 208	583 Utsatt skattefordel  0 0

	 841	851 208	583 Sum immaterielle eiendeler  0 0

   Varige driftsmidler    
 6 272 430 287 645 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr   0

	 6	272	430 287	645 Sum varige driftsmidler  0

   Finansielle anleggsmidler    
 0	 0 Investeringer i datterselskap  3	000	000	 3	000	000 

 22 823 790 17 534 552 Obligasjoner/Pengemarked Norge  8 738 296 8 099 845 

 3 886 353 3 082 046 Investering i aksjer og andeler  2 811 755 2 809 249

 831 934 522 822 Pensjonsmidler  831 934 522 822

 27 542 076 21 139 420 Sum finansielle anleggsmidler  15 381 986 14 431 916

 34 656 357 21 635 648 Sum anleggsmidler  15 381 986 14 431 916

       
   Omløpsmidler  

 713 323 533 352 Lager av varer og annen beholdning  0 0

   Fordringer   

 9 250 268 9 590 631 Kundefordringer  601 757 577 521

	 5	042	731 2	290	743 Andre fordringer  11	629	197 3	294	348

 14 292 999 11 881 374 Sum fordringer  12 230 955 3 871 869

   Bankinnskudd   

 22 539 995 44 691 634 Bankinnskudd  17 277 567 21 170 543

 37 546 317 57 106 360 Sum omløpsmidler  29 508 521 25 042 412

 72 202 674 78 742 008 Sum eiendeler  44 890 507 39 474 327
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Balanse – morselskap/konsern

 KONSERN MORSELSKAP 

 2012 2011   2012 2011

       
   EGENKAPITAL OG GJELD 

   Innskutt egenkapital  

   Opptjent egenkapital    
 55 997 253 52 177 873 Annen egenkapital  38 501 067 34 158 550

 55 997 253 52 177 873 Sum opptjent egenkapital  38 501 067 34 158 550

 55 997 253 52 177 873 Sum egenkapital  38 501 067 34 158 550

       
   GJELD  

   Avsetning for forpliktelser    
 93 750 300 000 Andre avsetninger for forpliktelser  93 750 300 000

 3 340 087 2 765 261 Pensjonsforpliktelse  3 340 087 2 765 261

 3 433 837 3 065 261 Sum avsetning for forpliktelser  3 433 837 3 065 261

       
   Kortsiktig gjeld    
	 6	976	657 8	595	201 Leverandørgjeld  1	325	039 1	337	319

	 -1	100	000 721	121 Betalbar skatt  0 0

	 2	939	659 2	421	065 Skyldig offentlige avgifter  844	916 551	656

	 3	955	267	 11	761	487 Annen kortsiktig gjeld  785	657 361	541

 12 771 584 23 498 874 Sum kortsiktig gjeld  2 955 603 2 250 516

 16 205 421 26 564 135 Sum gjeld  6 389 440 5 315 777

 72 202 674 78 742 008 Sum egenkapital og gjeld  44 890 507 39 474 327

         
 

         

14

 Oslo, 13. mars	2013
	 For styret i Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening
 

 Asle Hindenes Ann-kristin Bull Aune  Ole Johan Bueklev Morten Carlsen
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem    

 Per Johan Hasselgård Ellen Aamodt Laila Hetland                 Sandra Riise
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
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 KONSERN MORSELSKAP 

 2012 2011    2012 2011

        
    Likvider tilført/brukt på virksomheten    
	 3	186	112	 7	835	734  Tilført fra årets virksomhet 	 4	342	517	 2	069	689 

	 -721	121	 -4	983	617  Periodens betalte skatter  0	 0 
	 495	191	 300	993  Ordinære avskrivninger 	 0	 75	368 
	 265	714	 341	680  Forskjell kostnad og utbetaling pensjoner  265	714 341	680 
	 340	363	 -179	226  Endring kundefordringer  -24	236 -1	109	

	 -179	971	 305	873  Endring varelager  0	 0 
 -1618	544 1	351	617  Endring leverandørgjeld  -12	280 754	267 
	 -11	345	858	 -4	575	379  Endring andre tidsavgrensningsposter  -7	823	733 4	658	330

 -9 578 114 397 675  Netto likviditetsendring fra virksomheten  -3 252 018 7 898 225

    Likvider tilført/brukt på investeringer    
	 -6	479	979	 0  Investeringer i varige driftsmidler  0 0	

	 -26	047	421	 -759	966  Investeringer i finansielle driftsmidler  -8	705	044	 -	367	753 
	 19	952	875	 154	324  Salg av finansielle driftsmidler  8	064	087	 98	189

 -12 573 525 -605 642  Netto likviditetsendring fra investeringer  -640 957 -269 564

        
    Likvider tilført/brukt på finansiering
 -22 151 639 -207 967  Netto endring likvider i året  -3 892 975 7 628 661

    Likviditetsbeholdning    
 44	691	634 44	899	601  Beholdning 01.01  21	170	543 13	541	879 
 -22	151	639 -207	967  Nettoendring likvider gjennom året  -3	892	976 7	628	664

 22 539 995 44 691 634  Likviditetsbeholdning pr 31.12  17 277 567 21 170 543

 1 579 543 1 346 333  Bundne likvider pr 31.12  365 660 315 937

    Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet    

 3	819	380 6	418	565  Årsresultat (- underskudd)  4	342	517 2	069	689 
	 -633	268	 -17	965  Skattekostnad, ikke betalbar  0	 0 
	 0	 1	435	134  Skattekostnad, betalbar  0	 0

 3 186 112 7 835 734  Tilført fra årets virksomhet  4 342 517 2 069 689
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Noter til regnskap
Note 1 Regnskapsprinsipper
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. Salgsinntekter resultatføres i henhold 
til opptjeningsprinsippet, når tjeneste er utført. Inntektene i 
selskapet er kontingenter og kontrollavgifter fra medlemm-
ene og inntektsføres fortløpende. I tillegg mottar selskapet 
royalty fra datterselskapet NARF Ekstra AS. Selskapet er en 
ikke skattepliktig organisasjon
   
Konsolideringsprinsipper/prinsipper for utarbeidelse  
av konsernregnskapet 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Norges Autoriserte 
Regnskapsføreres Forening og datterselskapet NARF Ekstra AS.

Konsernregnskapet viser samlet økonomisk resultat og samlet 
finansiell stilling når morselskapet Norges Autoriserte  
Regnskapsføreres Forening og dets datterselskap presenteres 
som en økonomisk enhet. Datterselskapet er konsolidert 100	% 
linje for linje i konsernregnskapet.

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

I morselskapet er investeringer i datterselskapet behandlet 
etter kostmetoden.  

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 omløps-
midler. 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 forventes å være forbigående.  
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til 
virkelig verdi som følge av renteendring.

Varelageret er oppført til anskaffelseskost etter fradrag for 
eventuell ukurans.

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

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

Kontingenter, service- og kontrollavgifter fra medlemmene 
inntektsføres lineært over medlemsperioden.  Inntektsføring 
av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt.

 
 Pensjoner  
Selskapet har kollektive pensjonsordninger som oppfyller 
kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen  
omfatter en gruppe som er knyttet til ytelsesbasert pensjon 
og en gruppe som er knyttet til innskuddsbasert pensjons-
ordning. Selskapet har også en egen førtidspensjonsavtale for 
administrerende direktør.

Det beregnes og betales arbeidsgiveravgift på betaling av 
premier til pensjonsordningene.

Verdipapirer  
Investeringer i verdipapirer er vurdert til laveste verdi av kost-
pris og markedsverdi på balansetidspunktet.   

Skatt  
Skattekostnaden i resultatregnskapet relaterer seg i sin helhet 
til skatt i datterselskapet NARF Ekstra AS. Norges Autoriserte  
Regnskapsføreres Forening er ikke skattepliktig. Skattekostnaden 
i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt  
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28	% på  
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom  
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 
ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 
forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode 
er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skatte-
reduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd 
til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. 
Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført 
netto i balansen.

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

Forskning og Utvikling
Kostnader til forskning og utvikling er utgiftsført fortløpende 
i takt med prosjektets ferdigstillelse. Kostnadene inngår som 
en del av andre driftskostnader.   
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Noter til regnskap
Note	2  Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte
 
Lønnskostnader Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Lønninger 22 549 018 3 803 311 18 061 636 3 297 809

Arbeidsgiveravgift 3 724 795 797 646 3 175 347 706 644

Personskostnader 2 363 694 791 606 1 850 552 802 325

Andre personalkostnader 1 670 276 200 542 1 126 352 248 444

Innleide vikarer ikke oppgavepliktige 591 175 0 1 263 785 0

Honorar tillitsvalgte 1 230 282 963 412 1 255 115 1 022 330

Honorar til styret 447 050 219 275 491 675 183 837

Sum personalkostnader 32 576 290 6 775 792 27 224 461 6 261 389

Antall sysselsatte årsverk i regnskapsåret 30 4 28 4

Godtgjørelser til: Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Lønn administrerende direktør 1 842 137 920 951 1 632 057 833 991

Pensjon administrerende direktør 729 826 729 826 686 249 686 249

Andre fordeler administrerende direktør 123 984 100 133 120 089 99 703

Styret 447 050 219 275 491 675 183 837

Revisor 115 877 44 167 181 725 84 750

Annen bistand fra revisor 27 091 12 419 244 302 155 564
     
 Gjennomsnittlig antall ansatte i morselskapet har i 2012 vært 30. Andel lønn i NARF utgjør seks årsverk. Tilsvarende tall for 2011 var  
26 ansatte og fire 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.
    

Note 3  Varige driftsmidler
     
 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011 
 IKT/Inventar/Bil Bil IKT/Inventar/Bil Bil

Anskaffelseskost 01.01 1 601 213 472 775 1 610 213 472 775

Tilgang 6 479 979 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 8 090 192 472 775 1 610 213 472 775

Akkumulerte avskrivninger 01.01 1 322 568 472 775 1 021 575 397 407

Årets avskrivning 495 191 0 300 993 75 368 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 817 759 472 775 -1 322 568 472 775

Bokført verdi 31.12 6 272 433 0 287 645 0

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

Note 4  Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

NARF eier datterselskapet NARF Ekstra AS som forestår den kommersielle del av driften.Alle medarbeidere er ansatte både i NARF og 
NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk arbeidsgiveransvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene 
fordeles på faktureringstidspunktet. Kortsiktig lån til datterselskap er renteberegnet med 3	% i hht avtale mellom selskapene. 

Kortsiktige fordringer Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Andre fordringer  0 11 236 934 0 2 445 641

Finansinntekter

Renteinntekster lån 0 248 375 0 0

17InnholdNeste sideForrige side Resultatregnskap Balanse
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Note 5  Fordringer og gjeld

Kundefordringer: Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Kundefordringer - pålydende 10 666 580 850 404 10 125 130 449 979 

Avsetning til tap på krav -1 416 312 -248 647 -884 499 -222 458

Påløpte kontrollavgift 0 0 350 000 350 000 

Sum kundefordringer 9 250 268 601 757 9 590 631 577 521 

Andre kortsiktige fordringer:

Lønnsforskudd 12 573 7 702 22 532 1 058

Opptjente inntekter 3 880 615 0 312 710 32 904

Påløpte renteinntekter 0 0 235 426 37 685

Andre forskuddsbetalte kostnader 987 218 384 561 618 910 0

Fylkesskattekontoret 162 324 0 1 101 165 777 059

Mellomregning NARF Ekstra AS 0 11 236 934 0 2 445 641

Sum andre fordringer 5 042 730 11 629 197 2 290 743 3 294 347

Annen korsiktig gjeld: 

Påløpne feriepenger 2 457 131 421 454 2 080 714 361 541 

Forskuddsfakturerte inntekter 0 0 8 185 000 0 
Påløpne kostnader 1 498 136 364 193 1 495 773 0 

Sum kortsiktig gjeld 3 955 267 785 647 11 761 487 361 541 

Note 6  Bundne midler

 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Bundne midler 1 579 543 365 660 1 346 333 315 937 

Note 7	 Egenkapital

 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Egenkapital pr 01.01 52 177 873 34 158 550 45 759 308 32 088 861

Årets resultat 3 511 280 4 342 517 6 418 565 2 069 689

Egenkapital pr 31.12 55 689 153 38 501 067 52 177 873 34 158 550

InnholdNeste sideForrige side Resultatregnskap Balanse
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Note 8	 Pensjoner

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som 
tilfredsstiller kravene i loven. NARF har avtale om pensjonsforsikring med Storebrand som omfatter 30	personer. Premien fordeles  
mellom NARF og NARF Ekstra AS i h.h.t. de ansattes ansettelsesavtale og tidsforbruk. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold 
til ny lovgivning og omfatter fire personer knyttet til ytelsesbasert pensjon og 26 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	3	340	087 for 2012. Avtalen er betinget av at nåværende direktør er ansatt i selskapene ved fylte 62 år.
   
 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Førtidspensjonsordning daglig leder:
Nåverdi av årets opptjening 191 840 191 840 194 158 194 158

Rentekostnad 143 293 143 293 127 563 127 563

Resultatført aktuerielt tap (gevinst) 192 439 192 439 165 139 165 139

Periodisert arbeidsgiveravgift 47 254 47 254 45 363 45 363

Netto pensjonskostnad 574 826 574 826 532 223 532 223

Økonomiske forutsetninger:     
Diskonteringsrente 4,20 % 4,20 % 3,90 % 3,90 %

Forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % 4,00 % 4,00 %

Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % 3,75 % 3,75 %

Forventet regulering av pensjon under utbetaling 3,25 % 3,25 % 3,75 % 3,75 %
 
Pensjonsforpliktelsen: 
Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) eks. AGA 4 015 297 4 015 297 3 220 140 3 220 140

Arbeidsgiveravgift 566 157 566 157 454 040 454 040

Påløpne pensjonsforpliktelser inkludert AGA 4 581 454 4 581 454 3 674 180 3 674 180

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 1 241 366 1 241 366 908 919 908 919

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkludert AGA 3 340 088 3 340 088 2 765 261 2 765 261

Ytelsespensjonsordning ansatte:     
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 212 022 212 022 217 701 217 701 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 209 086 209 086 238 225 238 225 
Avkastning av pensjonsmidler minus admin.kostnader -244 844 -244 844 -195 902 -195 902

Periodisert arbeidsgiveravgift 57 908 57 908 36 663 36 663

Resultatført aktuarialt tap 74 733 74 733 37 632 37 632

Netto pensjonskostnad 380 905 380 905 334 319 334 319

Økonomiske forutsetninger: 
Diskonteringsrente 4,20 % 4,20 % 3,90 % 3,90 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,00 % 4,80 % 4,80 %

Forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % 4,00 % 4,00 % 
Årlig forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % 3,75 % 3,75 % 
Årlig forventet regulering av pensjon under utbetaling 0,20 % 0,20 % 0,70 % 0,70 %

Pensjonsforpliktelsen: 
Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) 5 753 697 5 753 697 5 249 226 5 249 226

Pensjonsmidler til markedsverdi 5 343 000 5 343 000 4 882 551 4 882 551

Påløpne pensjonsforpliktelser (DBO) ekskludert AGA -410 697 -410 697 -366 675 -366 675

Arbeidsgiveravgift -57 908 -57 908 -51 701 -51 701

Påløpne pensjonsforpliktelser inkludert AGA -468 605 -468 605 -418 376 -418 376

Ikke resultatført virkning av estmatavvik 1 300 539 1 300 539 941 198 941 198

Netto balanseført pensjonsmidler inkludert AGA 831 934 831 934 522 822 522 822  
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Note 9  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 markeds-
verdi pr 31.12.2012.
 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Obligasjoner/Pengemarked Norge 22 823 789 8 738 296 17 534 552 8 099 845

Hedgefond 72 670 62 921 71 606 62 000

Eiendom 1 194 100 524 279 690 857 522 693

Aksjer i utland 2 319 583 2 224 556 2 319 583 2 224 556

Aksjer i Norge 300 000 0 0 0

Sum 3 886 353 2 811 756 3 082 046 2 8 9 249

Pensjonsmidler 831 934 831 934 522 822 522 822

Utbytte til datterselskap 0 0 0 0

Markedsverdi pr 31.12.2012 på porteføljen i selskapet er 12	147	931. Oppnådd avkastning (realisert og urealisert) for året 2012	er 6,08	%,  
mens pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var	1,50 %. Markedsverdi på porteføljen i konsernet er kr 27	492	424 pr 31.12.2012. 
Det er foretatt reklassifisering av Formueskonto i Storebrand til bankinnskudd.

Note 10  Forpliktelser i forbindelse med leieavtale     

NARF 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 2012	kr 2	388	232. Beløpet er eksklusive merverdiavgift.

Note 11  Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet, Aksjonær- 
 informasjon       
 Investeringen i datterselskapet regnskapsføres etter kostmetoden.   

Datterselskap Forretningskontor Eierandel Egenkapital siste år Resultat siste år Balanseført verdi

NARF Ekstra AS Oslo 100	%	 20	496	186	 -523	137	 3	000	000

NARF Ekstra AS har en aksjekapital på kr 3	000	000, fordelt på 100 aksjer pålydende kr 30	000.  
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, NARF, eier alle aksjene i selskapet. 
     

Note 12  Varelager       

 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Varebeholdning  703 323 0 533 352 0

 Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.    
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Note 13  Andre driftskostnader       
 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Honorar inkludert reisekostnader 4 998 376 4 998 376 5 182 466 5 182 466

Reisekostnader kurs 14 467 635 0 16 060 041 0

Kurskostnader inkludert honorar kursledere 15 707 849 0 13 414 154 0

Leiekostnader 3 049 078 601 909 3 291 741 576 870

Kontorholdkostnader inkludert EDB 6 845 546 629 716 5 859 090 943 123 

Markedsføringskostnader 1 340 857 244 982 1 528 326 784 904

Regnskap og revisjon 1 082 287 421 818 1 569 621 659 844

Andre kostnader 3 757 699 1 480 907 2 401 874  889 467

Rådgivningsprosjekt 11 519 566 0 2 225 845 0

Tap på fordringer 224 287 44 360 218 694 149 609

Sum andre driftskostnader 62 993 180 8 422 068 51 751 852 9 186 283

Note 14  Skatt i NARF Ekstra AS     

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Midlertidige forskjeller:     
Fordringer -1 137 984 0 -644 637 0

Driftsmidler -1 767 036 0 -100 303 0

Netto midlertidige forskjeller -2 905 020 0 -744 940 0

Akkumulert fremførbart underskudd  - 101 591 0 0 0

Grunnlag for utsatt skatt / utsatt skattefordel -3 006 611 0 744 940 0

28 % Utsatt skattefordel balanseført 841 851 0 208 583 0

Grunnlag for betalbar skatt:    
Resultat før skattekostnad -1 156 405 0 5 766 045 0

Permanente forskjeller   -1 105 265 0 704 729 0

Grunnlag for årets skattekostnad -2 261 670 0 5 061 316 0

Endring i midlertidige forskjeller -2 160 079 0 64 163 0

Grunnlag for betalbar skatt -101 591 0 5 125 479 0

Skattekostnaden i regnskapet:     
Betalbar skatt 0 0 1 435 134 0

Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel -633 268 0 -17 965 0

Sum skattekostnad -633 268 0 1 417 169 0

Betalbar skatt på årets ordinære resultat 0 0 1 435 134 0 

SkatteFUNN -1 100 000 0 -714 013 0

Betalbar skatt i balansen -1 100 000 0 721 121 0 

Avstemming skattekostnad:     
Resultat før skatt -1 156 405 0 5 052 032 0 

28	% Skatt av resultat -323 793 0 1 414 569 0

Permanente forskjeller / skatteeffekt -1 474 0 2 599 0

Endring midlertidige forskjeller / skatteeffekt 633 268 0 17 966 0

Sum betalbar skatt 0 0 1 435 134 0

Morselskapet NARF er en ikke skattepliktig forening. Beregningen over gjelder datterselskapet NARF Ekstra AS. 
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Note 15  Inntekter pr segment     
  
Alle inntekter er opptjent i Norge.      

Inntekter pr produktområde: Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Kontingenter 8 123 395 8 123 395 6 900 045 6 900 045

Kontrollavgift 6 814 589 6 814 589 6 219 906 6 219 906

Serviceavgift 13 001 991 0 11 874 017 0

Produkter 3 406 053 0 3 362 033 0

Regnskap & Økonomi 2 081 428 0 2 005 885 0

Kursvirksomhet 61 772 457 0 53 024 935 0

Provisjoner og andre inntekter 4 308 664 3 057 363 4 367 854 3 406 896

Totalt 99 508 577 17 995 347 87 754 675 16 526 847

     
Note 16  Finansposter    

Finanspostene er reklassifisert for 2012 for å gi en mer presis oversikt over de ulike elementene innenfor finanspostene.

 Konsern 2012 Morselskap 2012 Konsern 2011 Morselskap 2011

Finansinntekter:  
Renter bank / plassering 1 295 902 768 635 2 067 182 1 008 965

Gevinst ved salg av verdipapirer 1 107 054 507 333 25 920 14 470

Oppskrivning av finansielle anleggsmidler 22 144 22 144 48 652 48 652

Renter fra konsernselskap 0 248 375 0 0

Sum finansinntekter 2 425 100 1 546 487 2 141 754 1 072 087
    
Finanskostnader: 
Kostnader på plassering / formuesforvaltning 0 0 26 618 4 952

Rentekostnader 23 920 1 195 1 638 1 251

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 5 754 262 0 0

Sum finansposter 29 674 1 457 27 994 6 203

Resultat av finansposter 2 395 426 1 545 030 2 113 760 1 065 883

Note 17  SkatteFUNN       

Selskapet omfattes av SkatteFUNN, som er en ordning hvor selskapet med FoU-prosjekter godkjent av Norsk Forskningsråd får fradrag  
i skatt med inntil 20	% av FoU-kostnadene. Overstiger fastsatt fradrag den utliknede skatt, skal skattemyndighetene utbetale det 
overskytende beløp. Maksimal årlig fradrag begrenset ut fra fra kroner	5,5	millioner i kostnader til egen utført FoU-prosjekt. Selskapet 
har ut fra dette balanseført en fordring på skattemyndighetene på kroner	1	100	000	som gjelder SkatteFUNN. Fordringen er presentert 
netto sammen med betalbar skatt i balansen.
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Revisjonsberetningen forts. neste side
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Forts. NARF Revisjonsberetningen 
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«Rådgivningskonseptet har vært et av de store  

satsingsområdene til NARF Ekstra i 2012.	

Pintell.no er utviklet for å hjelpe bransjen 

med å levere regnskapsnær rådgivning 

på en smart måte, med stor grad av 

faglig veiledning».

InnholdNeste sideForrige side



aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaa 
aaaaaa 
aaaaaa

aaaaaaaa 
aaaaaaaa 
aaaaaaaa

aaaaa 
aaaaa 
aaaaa

 

Årsberetning 2012 – NARF Ekstra AS

NARF Ekstra AS s s s s s

Det er gjennomført betydelige investeringer på teknologi i 2012.  
Utfasing av medlemssystem og igangsetting av nytt CRM 
og ERP system har vært svært ressurskrevende. Styret mener 
denne satsningen har gitt oss et enhetlig teknisk miljø, et 
sikrere driftsfundament og et godt utgangspunkt for effektiv 
systemutvikling.

Selskapet samarbeider med NARF på forskningsområdet for å  
øke kunnskapstilfanget når det gjelder fremtidige kompetanse- 
og tjenesteutfordringer i bransjen samt kartlegge behovene 
for nye rådgivningsrelaterte kompetanser og tjenester.

Som følge av at vi nådde 30 ansatte i 2012, ble en representant 
fra de ansatte valgt inn i styret.

NARF-kursene 
Kursvirksomheten står for en betydelig del av inntjeningen 
i selskapet. Kurstilbudene i 2012 omfattet fagdager innen 
kjernefagene, årsoppgjørskurs, kurs i skatt og regnskap, 
temaer innen byråutvikling og ledelse, tjenesteutvikling og 
kundebehandling, rettslære for regnskapsførere, praktisk 
regnskapsrådgivning, styrerettet arbeid, kvalitetsarbeid og 
medarbeiderrettede programmer. I 2012	ble nettkurs lansert, 
og styret er tilfreds med den gode mottakelsen i markedet. 
Tilbudet vil videreføres og utvides i	2013.

Styret har sterkt fokus på kontinuerlig å videreutvikle kurs-
virksomheten. I tillegg til å forbedre kvaliteten i de kurs som 
tilbys, er også selve administrasjonsprosessen forbedret i 
2012.	Et helt nytt kursadministrasjonssystem ble utviklet 
og tatt i bruk høsten 2012. Løsningen bygger på moderne 
teknologi og gir effektiviseringsgevinster. Styret tror overgang 
til SMS registrering resulterer i bedre kundebehandling på 
kursstedet. Oppdateringskalkulatoren, kalt Min oppdatering, 
er et webbasert verktøy for NARFs medlemmer. Kalkulatoren 
er tilgjengelig via «min side», og hjelpe medlemmene med å 
holde oversikt over sin oppdatering. Min side og Kalkulatoren 
forbedres jevnlig i tråd med brukernes behov. I 2012 ble det 
gjort tilpasninger for å kunne lagre kursdokumentasjon. Min 
oppdatering, som verktøy betraktet, viser seg å ha stor verdi 
for kurskundene fordi den gir en god oversikt over beholdnin-
gen, evt. mangler samtidig som man får forslag om aktuelle 
kurs som matcher mangler.

Sammenliknet med de større konkurrentene er vi konkur-
ransedyktige i det åpne kursmarkedet. Selv om det har vært 
en merkbar vekst i en del av utgiftene knyttet til kursene, 
forsøker styret å holde gode og mest mulig stabile priser til 
beste for kursdeltakerne.

Formål
Selskapets formål er på kommersiell basis å tilby tjenester og 
produkter til regnskapsbransjen og til økonomimedarbeidere 
basert på NARFs (Norges Autoriserte Regnskapsføreres  
Forening) kompetanse og nettverk. Selskapet skal bistå  
foreningen med å oppfylle sitt formål hva angår tjeneste-
produksjonen og har sammen med NARF påtatt seg et 
solidarisk arbeidsgiveransvar overfor alle 30	ansatte. Det er 
etablert samarbeidsavtale med NARF hvor NARF Ekstra AS 
påtar seg ansvaret for å utføre de oppgaver som inngår i 
serviceavgiften. Det er i tillegg etablert en samarbeidsavtale 
vedrørende den øvrige virksomheten. Fra og med 2011 er det 
avtalt at selskapet skal betale et vederlag for rett til å benytte 
NARF sitt medlemsregister, logo og navn.

Virksomheten 
Selskapet ble etablert i desember 2002 som et heleid datter-
selskap av NARF og er lokalisert i Oslo. Alle medlemmer i NARF 
er knyttet til servicevirksomheten via et serviceabonnement 
gjennom sin arbeidsgiver (regnskapsbyrået) eller personlig 
abonnement. Regnskapsbyråene tilknyttet NARF står for mer 
enn 80 % av hele bransjeomsetningen.

Den teknologiske utviklingen og innføring av frivillig revisjon 
er etter styrets mening hovedårsaker til at regnskapsbransjen 
er i omstilling, og at endringstakten har økt i 2012. Banker er 
i større grad kommet inn på eiersiden og flere revisorer tilbyr 
regnskapstjenester. Styret registrerer klare tendenser til  
strukturendring ved at vi får flere større aktører samt at 
flere små og mellomstore aktører går sammen i forskjellige 
allianser. Styret forventer at denne utviklingen vil fortsette. 
Gitt denne konsolideringen er styret tilfreds med at antall 
medlemsbyråer viser en svak positiv utvikling ved at antall 
byråer ved årsskiftet utgjorde 2	572	byråer inkludert kjede-
kontorer, en økning fra	2	514	byråer siden	2011.

Det er en prioritert oppgave å utvikle og tilby kompetanse-
produkter som bygger opp under etterlevelsen av de kravene 
som stilles til utøvelsen av regnskapsføreryrket, både med 
hensyn til kompetanseutvikling/-heving og som bidrag til/
hjelpemidler for effektiv drift. Vårt kurstilbud, Rådgivnings-
konseptet og kvalitetssikringsverktøyet KS Komplett er ek-
sempler på dette. Informasjonsvirksomheten er betydelig og 
retter seg mot bransjeaktørene, deres kunder og andre som 
arbeider på økonomiområdet. Utviklingen av produktene/
tjenestene er tredelt; NARF-kurs, NARF-fag og NARF-fordel. 
Prisstrategien favoriserer våre medlemmer.
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å levere regnskapsnær rådgivning på en smart måte med 
stor grad av faglig veiledning. Pintell gjør bruk av en meget 
avansert regelmotor. I tillegg har systemet integrasjon mot 
partnere som behandler og leverer tilbake data slik at regn-
skapsfører får tilgang til kraftfull informasjon som de kan 
selge til sine kunder. Systematikk og samhandling med kunde 
er sentral i løsningen for å utvikle en god kunderelasjon.  
Et mål er å sikre økt forståelse hos kundene for virksomhetens 
økonomi og synliggjøre potensial for forbedringer. Portalen 
lanseres i løpet av 2013 og er deretter gjenstand for kontinuerlig 
videreutvikling.

KS Komplett
KS Komplett var gjenstand for én omfattende oppdatering i 
2012.	I tillegg til den faglige oppdateringen/nyutviklingen, ble 
det fokusert på å modernisere utseendet og gjøre det enklere 
og raskere å finne frem. Mot slutten av 2012 startet et arbeid 
med strategirevisjon for KS Komplett. Arbeidet med strategien 
skal ferdigstilles i 2013.

Informasjonsvirksomheten
NARFs informasjonsarbeid er sammen med telefontjenesten 
for kurs, fag og medlemskap fundamentet for foreningens 
medlemskontakt og innehar en svært viktig rolle i å beholde, 
forvalte og videreutvikle kundeforholdet. Dette viser medlems-
undersøkelsene fra både 2012 og tidligere år. Vi har som mål  
å gi ut regelmessig, tidsaktuell og relevant informasjon.  
Informasjonsomfanget er betydelig, og styret har konstant 
fokus på å organisere informasjonen på en mest mulig  
hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte.

NARFs internettsider utgjør kjernen i informasjonsformid-
lingen med en betydelig informasjonsmengde, administrative 
funksjoner og verktøy. I tillegg til regelmessige nyhetsbrev til 
medlemmer og kunder, utgis også Medlemsnytt og tidsskriftet 
Regnskap & Økonomi, samt bøker og andre publikasjoner.  
Det er lagt ned et betydelig arbeid i kurskatalogen, for å gjøre  
den til et best mulig oppslagsverk for medlemmenes  
kursplanlegging.

NARF gjennomfører hvert år flere undersøkelser blant med-
lemmene. Dette gir oss muligheten til å følge utviklingen  
innen medlemmenes funksjons- og forretningsområder, og  
gir oss samtidig viktig styringsinformasjon og beslutnings-
støtte i aktuelle saker. I 2012 har vi i tillegg til kursevaluering-
ene gjennomført en lønnsundersøkelse og kartlegging av 
makrotall for bransjen. Undersøkelser og analysearbeid er et 
fokusområde i NARF, både for egen forretningsutvikling og 
som en serviceytelse til våre medlemmer.

Våre kurskunder gir oss gode tilbakemeldinger, og på spørs-
mål om man vil delta på flere NARF-kurs neste år, oppnådde 
vi 5,5	(på en skala fra 1	–	6). Styret ser det totale resultatet som 
uttrykk for at NARF-kursene fortsatt har et godt renommé og 
mange lojale kursdeltakere – noe også evalueringene viser.

NARF-fag 
Styret vektlegger kompetanseprodukter som bidrar til effektiv 
drift og økt kvalitet i bransjen, og nevner fra virksomhetsåret 
følgende prioriteringer:

Fagsupport
Fagsupporten utgjør en viktig del av medlemstilbudet, og er på  
topp 5-listen over de tjenester som medlemmene verdsetter 
mest. Dessuten er den en viktig kilde for innspill til politiske 
saker, mediearbeid, kurstemaer mv. Fagsupporten tilbys 
fortsatt som en fri tjeneste, finansiert gjennom serviceavgif-
ten. Fagsupporten er svært tids- og ressurskrevende. Så langt 
det er praktisk og mulig besvares skriftlige spørsmål i samme 
form som de er stilt. Volumet er stadig økende, med ny topp 
i 2012. Avgitte skriftlige svar passerte så mye som 3	840 (mot 
om lag 3	740	i 2011), mens skriftlige spørsmål som er fulgt 
opp telefonisk var rundt 570 (nær 520	i	2011).	I tillegg kommer 
all support som er betjent i telefontiden, hvor pågangen er 
kontinuerlig.

Rådgivningskonseptet
Rådgivningskonseptet har vært et av de store satsningsområd-
ene til NARF Ekstra i 2012 i likhet med forrige år. Rådgivnings-
konseptet består av tre hoveddeler; kompetanseutvikling, 
byråutvikling og utvikling av en leveranseplattform for 
rådgivningstjenester. Innen kompetanseutvikling er det i 
2012 avholdt flere kurs som retter seg mot rådgivning og 
fagområder relatert til regnskapsnær økonomisk rådgivning. 
Innen byråutvikling er det i	2012 levert flere læringsprogram-
mer til medlemmer innen strategi, kundekommunikasjon og 
effektiv byrådrift. Læringsprogrammene har vært vellykket 
og motivert til endring for de byråer som har vært involvert. 
Programmene krever aktiv deltagelse fra byråets ansatte,  
og har til formål å skape varig atferdsendring og kultur for 
kontinuerlig læring og forbedring. Byråutviklingsprogram-
mene videreføres i 2013.

Sammen med eksterne leverandører har vi i 2012 bygget  
opp nettportalen pintell.no. Dette representerer en stor 
satsning innen det å levere en fullverdig arbeidsplattform for 
rådgivningstjenester. På høsten ble pintell.no tildelt diplom 
fra Den norske Dataforening Kreativitetsprisen 2012	(Rosing). 
Pintell.no er utviklet med det for øye å hjelpe bransjen med 
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NARF Ekstra AS s s s s s

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen 
et rettvisende bilde av utviklingen, resultatet og stillingen for 
virksomheten i regnskapsåret.
 

Miljø
Administrasjonen holder til i nyoppussede og trivelige lokaler 
i Oslo sentrum, og det fysiske arbeidsmiljøet er meget godt. 
Utviklingen i sykefraværet har vært meget positiv gjennom 
2012 og har vist en nedgang fra	6,6 % i 2011 til 3,8 % i 2012 og 
utgjorde 2	158 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. 
Styret mener økt satsning på nettbasert kursvirksomhet vil 
gi positiv miljømessig effekt. Det samme gjelder økt grad av 
elektronisk kursdokumentasjon.

Likestilling
Likestilling mellom kjønnene vektlegges i alle deler av  
organisasjonen. Styret har et sterkt fokus på likestilling rent 
personalpolitisk, og vi mener å ha oppnådd gode resultater på 
området. Av styrets åtte medlemmer er tre kvinner. Selskapets 
administrerende direktør er kvinne, og ledergruppen består 
av fire menn og to	kvinner. Det var	16 kvinner og 14 menn i 
administrasjonen ved utgangen av 2012. Styret vil også i tiden 
som kommer vektlegge tiltak som fremmer likestilling.

Fremtidigsutsikter
Styret har i 2012 revidert strategien for å stå bedre rustet til 
å møte markedsmessige utfordringer. Det forventes at den 
store satsningen på ny teknologi vil gi administrativ effektivi-
sering. Videreutvikling av kursvirksomheten, ny strategi for 
KS Komplet og sterk satsning på rådgivningsprodukter skal 
sammen med fagsupport, informasjonsvirksomheten og 
medlemsfordeler bidra til å befeste den gode markeds- 
messige posisjonen.

NARF-fordel
NARF-fordel omfatter fordelsavtaler med viktige leverandører 
til bransjen samt de fordeler NARF Ekstra AS tilbyr som en del 
av serviceabonnementet ( jobbtorg, finn en regnskapsfører, 
min side med oppdateringskalkulator mv). Styret er opptatt 
av at disse fordelene skal gi effektivitetsgevinster og økono-
miske fordeler. Det jobbes kontinuerlig med aktiv forvaltning 
og utvikling av fordelstilbudet med sikte på å gi best mulige 
betingelser.

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

Redegjørelse for årsregnskapet
På tross av omfattende ressursbruk knyttet til nye tekno-
logiske systemer, har den underliggende drift vist en fortsatt 
positiv utvikling. Styret anser det som svært viktig at det 
utvikles nye tilbud på rådgivningsområdet, selv om det kan 
knyttes en viss risiko til slike investeringer. Den øvrige kjerne-
virksomheten avdekker ingen risiko av betydning.

Underskuddet for 2012 er på kr 523	137	og framkommer som 
en følge av store kostnader knyttet til produktutvikling og nye 
systemers tilpasninger til våre hjemmesider. Styret foreslår 
at underskuddet i sin helhet dekkes av annen egenkapital. 
Egenkapitalen ved utgangen av året er kr 20	496	186, en 
reduksjon på	2,5 % fra 2011.

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

Det er inngått avtale med ekstern rådgiver vedr forvaltning av  
overskuddslikviditeten. Styret har vedtatt en kapitalforvaltnings- 
strategi med lav finansiell risiko. Avkastningen på den forvaltede 
porteføljen var i 2012	6,77	%.
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 Asle Hindenes Ann-kristin Bull Aune  Ole Johan Bueklev Morten Carlsen Per Johan Hasselgård
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem    

 Laila Hetland   Ellen Aamodt Per-Ole Hegdahl              Sandra Riise
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
   (ansattes representant)   
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   2012  2011

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt   84 569 144 74 107 327

Sum driftsinntekter   84 569 144 74 107 327

Varekostnader  2 653 229 2 755 393

Lønnskostnader m.m.  25 800 499 20 963 072

Avskrivning på driftsmidler   495 191 225 625

Annen driftskostnad   57 627 025 45 445 069

Sum driftskostnader   86 575 944 69 389 159

Driftsresultat   -2 006 800 4 718 168

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt   571 817 1 058 217

Annen finansinntekt   555 171 11 450 

Rentekostnad til foretak i samme konsern  248 375 0 

Annen finanskostnad  28 217 21 790

Resultat av finansposter   850 395 1 047 876

Resultat før skattekostnad  -1 156 405 5 766 045

Skattekostnad på ordinært resultat  -633 268 1 417 169

Ordinært resultat  -523 137 4 348 876

Årsoverskudd (årsunderskudd)  -523 137 4 348 876

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital  -523 137 4 348 876

Sum overføringer   -523 137 4 348 876

KLIKK PÅ SYMBOLET      
FOR Å GÅ TIL  NOTE
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   2012  2011
EIENDELER
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel  841 851 208 583 

Sum immatrielle eiendeler  841 851 208 583

Varige driftsmidler
Driftsløsere, inventar og andre utstyr  6 272 430 287 645

Sum varige driftsmidler  	  6 272 430  287 645

Finansielle driftsmidler
Obligasjoner  14 085 493 9 434 707 

Investering i aksjer og andeler  1 074 597 272 797

Sum finansielle driftsmidler  	  15 160 091  9 707 504

SUM ANLEGGSMIDLER  22 274 372 10 203 732

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning    713 323 533 352

Fordringer
Kundefordringer  	 8 648 511	 9 013 110

Andre fordringer    4 650 467 1 442 036

Sum fordringer   13 298 978 10 455 147

Bankinnskudd 
Bankinnskudd  5 262 428 23 521 091

Sum omløpsmidler   19 274 729 34 509 590

SUM EIENDELER   41 549 101 44 713 322

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Aksjekapital	  3 000 000 3 000 000

Sum innskutt egenkapital     3 000 000  3 000 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  17 496 186	 18 019 323

Sum opptjent egenkapital     17 496 166  18 019 323

Sum egenkapital    20 496 186  21 019 323

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld   5 651 617 7 257 882

Betalbar skatt    -1 100 000 721 121

Skyldige offentlige avgifter    2 094 743 1 869 410

Annen kortsiktig gjeld    14 406 554 13 845 587

Sum kortsiktig gjeld   21 052 915 23 693 999

Sum gjeld   21 052 915 23 693 999

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   41 549 101 44 713 322

KLIKK PÅ SYMBOLET      
FOR Å GÅ TIL  NOTE
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 Oslo, 13. mars	2013
	 For styret i NARF Ekstra AS
 

 Asle Hindenes Ann-kristin Bull Aune  Ole Johan Bueklev Morten Carlsen Per Johan Hasselgård
 Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem    

 Laila Hetland   Ellen Aamodt Per-Ole Hegdahl              Sandra Riise
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør
   (ansattes representant)
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        2012  2011

Likvider tilført / brukt på virksomheten      
 Tilført fra årets virksomhet      -1 156 405 5 766 045 
Periodens betalte skatter      -721 121 -4 983 617 
 Ordinære avskrivninger      495 191 225 625 
Endring kundefordringer      364 599 -178 117 
Endring varelager      -179 971 305 873 
 Endring leverandørgjeld      -1 606 265 597 350 
Endring andre tidsavgrensningsposter     -3 522 126 -1 233 713

Netto likviditetsendring fra virksomheten   -6 326 098 499 446

Likvider tilført / brukt på investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler     -6 479 979 0 

Investeringer i finansielle driftsmidler     -17 342 374 -392 213 
Salg av finansiell driftsmidler      11 889 788 56 135

Netto likviditetsendring fra investeringer   -11 932 565 -336 078

Likvider tilført / brukt på finansiering      

Utbetaling av utbytte      0 -8 000 000

Netto endringer likvider i året      -18 258 663 -7 836 632

Likviditetsbeholdning 
 Beholdning 01.01      23 521 091 31 357 720 
Nettoendring likvider gjennom året     -18 258 663 -7 836 629

 Likviditetsbeholdning pr 31.12      5 262 428 23 521 091

 Bundne likvider pr 31.12      1 213 883 1 030 396

Spesifikasjon av tilført fra årets virksomhet:     

Årsresultat (- underskudd)      -523 137 4 348 876 
Skattekostnad, ikke betalbar      -633 268 -17 965 
Skattekostnad, betalbar      0 1 435 134

Tilført fra årets virksomhet      -1 156 405 5 766 045
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Note 1  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens  
bestemmelser for øvrige foretak og god regnskapsskikk. 
Konsernregnskapet kan fåes utlevert ved henvendelse til  
morselskapet, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forenings 
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 omløps- 
midler. 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 forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanse-
føres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig  
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp 
på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til 
virkelig verdi som følge av renteendring. 
 
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leverings-
tidspunktet. 
 
Varebeholdningen
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Ukurans er hensyntatt.

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

Avsetning til tap gjøres ved individuell vurdering av de enkelte 
utestående fordringer. 
 
Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid over en regnskapsperiode. Vedlikehold av 
driftsmidler 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 bereg-
net med 28	% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduser-
ende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres 
i samme periode er utlignet og nettoført.

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

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

Note 2  Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.

                    2012 2011

Lønn  18 745 707 14 763 827

Arbeidsgiveravgift  2 927 149 2 468 703

Personalforsikringer  1 572 088 1 048 227

Andre personalkostnader  1 469 734 877 908

Innleide vikarer ikke oppgavepliktig  591 175 1 263 785

Styret og tillitsvalgte  494 645 540 623

Sum lønnkostnader  25 800 498 20 963 073

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 230, andel lønn i NARF Ekstra utgjør 24 årsverk. I 2011 var det 28 ansatte og det utgjorde  
22 årsverk.  

Godtgjørelse  2012  2011

Lønn administrerende direktør           921 186 798 066 
Andre fordeler administrerende direktør  23 851 20 386 
Styret  227 775 307 838

Lovpålagt revisjon  71 710 96 975 

Annen bistand fra revisor  14 672 88 738

Revisjonshonoraret er eksklusive forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. 
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Noter til regnskap
Note 3  Varige driftsmidler

                      IKT Inventar  Sum

Anskaffelsekost 01.01.12 316 953 820 485 1 137 438

+ Tilgang i året 6 216 208 263 771 6 479 979

– Avgang i året 0 0 0

Anskaffelsekost 31.12.12 6 533 159 1 084 256 7 617 415

Akkumulerte avskrivinger 01.01 237 866 611 927 849 793

Årets avskriving 385 765 109 426 495 191

Akkumulerte avskrivinger 31.12 623 631 721 353 1 344 984

Bokført verdi 31.12.12 5 909 528 362 903 6 272 431

Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år 

Note 4  Forhold til samarbeidende selskaper

NARF Ekstra AS har et administrativt fellesskap med NARF med felles administrasjon og lokaler. Alle medarbeidere er ansatt både i NARF 
og NARF Ekstra AS og selskapene har solidarisk ansvar. Lønnskostnadene fordeles etter timeregistrering. De andre kostnadene fordeles 
på faktureringstidspunktet. 

Note 5  Kundefordringer/Andre fordringer/Annen kortsiktig gjeld

                        2012   2011

Kundefordringer  
Kundefordringer til pålydende  9 816 176 9 675 151

Avsetning tap på krav  -1 167 665 -662 041

Sum   8 648 511 9 013 110  

Andre fordringer  
Opptjente inntekter  3 880 615 0

Andre kortsiktige fordringer  607 528 1 117 930 

Fylkesskattesjefen  162 324 324 106

Sum andre fordringer  4 650 467 1 442 036 

Annen kortsiktig gjeld  
Påløpne feriepenger  2 035 677 1 719 173 

Mellomregning NARF  11 236 934 2 445 641

 Forskuddsfakturerte inntekter  0 8 185 000

Annen kortsiktig gjeld  1 133 943 1 495 773

Sum Annen kortsiktige gjeld  14 406 554 13 845 587

 Note 6  Bundne midler

NARF Ekstra AS har bundet kr 1	213	883	på egen bankkonto som sikkerhet for skattetrekk.

Note 7  Egenkapital

 Aksjekapital Overkurs fond  Annen egenkapital  Sum

Egenkapital pr. 01.01.2012	 3 000 000 0 18 019 323 21 019 323

Årets resultat   -523 137 -523 137

Avsatt til utbytte  	 	 0 0

Egenkapital 31.12.2012	 3 000 000 0 17 496 186 20 496 186
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Note 8  Pensjonsforpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordningen som 
tilfredsstiller kravene i loven. NARF Ekstra AS er solidarisk ansvarlig i forhold til de pensjonsforpliktelser som er forbundet med de 
avtaler NARF har med DNB. Pensjonsordningen ble fra 2004 endret i henhold til ny lovgivning og omfatter fire personer knyttet til 
ytelsesbasert pensjon og 26 personer knyttet til innskuddsbasert pensjon.  

Note 9  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 2012 er	6,77	%, mens  
pengemarkedsrenten i Norge for samme periode var 1,5	%.

Beholdning plasseringer :                    2012   2011

Obligasjoner / Pengemarked Norge                                                             14 085 493 9 434 707

Nordisk Logistikkbygg AS                                                                            500 820 0 

Hedgefond                                                                            9 749 9 606

Eiendom                                                                                 169 001 168 164

Aksjer i utland                                                                         95 027 95 027

Diversifiserte norske aksjer                                                                            300 000 0

Sum  1 074 597 272 797       

Markedsverdi på porteføljen i selskapet er kr 15	344	493	pr 31.12.2012.

Finansinntekter:  

Inntekter på plassering / formuesforvaltning 600 827 323 296

Renteinntekter  526 160 746 371

Sum finansinntekter 1 126 987 1 069 667

Finanskostnader:  

Kostnader på plassering / formuesforvaltning -1 442 -892

Rentekostnader  -26 775 -20 899 

Rentekostnader konsern  -248 375 0

Sum finanskostnader -276 592 -21 791

Resultat av finansposter 850 395 1 047 876

Note 10   Forpliktelser i forbindelse med leieavtale

NARF 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 2012 kr 2	388	232. Beløpet er ekskl. merverdiavgift.

Note 11  Aksjekapital og aksjeinformasjon

Selskapet har en aksjekapital på kr 3	000	000, fordelt på 100 aksjer pålydende kr 30	000. Det er kun en aksjeklasse.  
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening eier alle aksjene i selskapet.

Note 12  Varelager

Varebeholdningen pr 31.12.2012	er kr 713	323	og er varer for videresalg. Beholdningen er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi. Beholdningen pr 31.12.2011 var kr	533	352.	

 NARF Ekstra AS s s s s s
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Noter til regnskap
Note 13  Andre driftskostnader
    2012   2011

Reise- og hotellkostnader kurs  14 467 635 16 060 041 

Kurskostnader inkludert honorarer kursledere  15 707 849 13 414 154 
Leiekostnader  2 447 169 2 714 871 
Kontorholdkostnader med EDB  6 215 830 4 915 967 
Markedsføringskostnader  1 095 875 743 422 
Regnskap og revisjon  660 469 909 777 
Andre kostnader  1 711 448 1 512 407

Rådgivningsprosjekt  11 519 566 2 225 845

Royalty   3 621 257 2 879 500

Tap på fordringer  179 927 69 085

Sum andre driftskostnader  57 627 025 45 445 069

Note 14  Skatt

Årets skattekostnad  2012   2011

Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt  0 1 435 134 

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel  -633 268 -17 965

Skattekostnad ordinært resultat  -633 268 1 417 169

Betalbar skatt i årets skattekostnad:
Ordinært resultat før skatt  -1 156 405 5 766 045

Permanente forskjeller  -1 105 265 -704 729

Endring i midlertidige forskjeller   2 160 079 64 163 

Skattepliktig inntekt  0 5 125 479

Betalbar skatt i balansen:  
Betalbar skatt på årets resultat   -1 100 000 721 121  

Sum betalbar skatt i balansen   -1 100 000 721 121

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

   2012  2011  Endring 

Varige driftsmidler  -1 767 036 -100 304 1 666 732 
Fordringer  -1 137 984 -644 637  493 347

Sum   -2 905 020 -744 941 2 160 079

Akkumulert fremførbart underskudd -101 591 0 101 591

Grunnlag for beregning av utsatt skatt  -3 006 611 -744 940 2 261 670

Utsatt skatt (28 %)  -841 851 -208 583 633 268

Note 15  SkatteFUNN

Selskapet omfattes av SkatteFUNN, som er en ordning hvor selskapet med FoU-prosjekter godkjent av Norsk Forskningsråd får fradrag 
i skatt med inntil 20	% av FoU-kostnadene. Overstiger fastsatt fradrag den utliknede skatt, skal skattemyndighetene utbetale det 
overskytende beløp. Maksimal årlig fradrag begrenset ut fra fra kroner 5,5 millioner i kostnader til egenutført FoU-prosjekt. Selskapet 
har ut fra dette balanseført en fordring på skattemyndighetene på kroner 1	100	000 som gjelder SkatteFUNN. Fordringen er presentert 
netto sammen med betalbar skatt i balansen.
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Revisjonsberetning
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Revisjonsberetningen forts.  neste side
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Forts. NARF Ekstra Revisjonsberetningen 
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Kjøpte tjenester:
Kate Bjørnelykke:  Fagsupport
Ove Sveen: Redaksjonell bistand for tidsskriftet Regnskap & Økonomi
Visma Services:  Regnskap

• Valgkomite

• Apellutvalg

• Disiplinærutvalg

General-
forsamling

Styre

• Arbeidsutvalg

• Kvalitetskontrollutvalg

• Fagutvalg

General-
forsamling

Styre

Kvalitetssikrings-
utvalg

Administrasjonen i NARFERFA-
grupper
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Organisasjonskart
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• Bransjestandardutvalg
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Ansatte i NARF
Pr 31.12.2012

Administrasjonsteam

Sandra Riise 
Administrerende direktør 

Kursteam RådgivningsteamFagteamMarkedsteam

Jørgen Lund
Leder – kurs

Nils Woie
Assisterende leder – kurs

Ragnhild Juvik
Rådgiver – kurs

Kristin Havness
Kurskoordinator

Anne Brinch Heyerdahl
Kurskoordinator

Guro Trønnes Risto
Kurskoordinator

Hans Christian Ellefsen
Leder – rådgivning
Statsautorisert revisor

Balal Bhatti
Rådgiver kompetanseprodukter, 
autorisert regnskapsfører

Hanne Opsahl
Leder – fag

Per-Ole Hegdahl
Advokat

Knut Høylie
Fagsjef – skatt

Heidi Sulusnes
Rådgiver – jurist

Tommy Johnsen
Rådgiver – registrert revisor, 
autorisert regskapsfører

Liv Veiteberg Braaten
Rådgiver – statsautorisert revisor, 
autorisert regskapsfører

Jan Terje Kaaby
Rådgiver – statsautorisert revisor

Erik Frøystad
Rådgiver – jurist

Bjørn Myhrvold
Leder – marked

Olav Tufte
Salg / marked

Svein Austheim
Markedsrådgiver

Geir Sandvik
Internettansvarlig

Anita Nilsen
Markedskoordinator 

Iram Riaz
IT drift og utvikling

Brit Helle
Medlemsservice og forsikring

Malin Martnes
Markedskoordinator

Ragnhild Hauglum 
Skahjem
Medlemskoordinator 

Christian Engeskaug
Økonomileder og leder av 
administrasjonsteamet

Jan Lydersen  
Produksjon/ekspedisjon 

Maren Katrine Areklett  
Servicekoordinator 
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Styret
Styret består av syv medlemmer og har det overordnede ansvar 
for forvaltning og utvikling av virksomhetene NARF og NARF 
Ekstra. 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 resterende styremedlemmene 
velges for to år. Alle utvalgene bortsett bortsett fra valg-
komiteen, disiplinær- og appellutvalget, velges av styret.

Leder
Asle Hindenes, Økonor Nordhordland, Isdalstø

Nestleder
Ann-Kristin Bull Aune, Økonomisenteret AS, Trondheim

Styremedlemmer
Ole Johan Bueklev, Proøk Økonomi og Prosjektstyring AS, Søgne
Per Hasselgård, Visma Services Norge AS, Fredrikstad
Morten Carlsen, selvstendig næringsdrivende, Oslo
Laila Hetland, Tveit Regnskap AS, Haugesund
Ellen Aamodt, Akonto Økonomi AS, Hønefoss
Per-Ole Hegdahl, NARF Ekstra AS, Oslo (ansattes representant)

Varamedlemmer
Anita Winther, Merkantilservice AS, Tromsø
Gry Arvnes, AB Regnskap AS, Vøyenenga 
Svein Zwygart, ZS-Regnskap, Moi

Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å avgi veiledende innstilling til tillits-  
mannsvalg i styre og utvalg på den ordinære generalforsamling, 
samt fremme forslag til honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte.

Valgkomiteen består av	tre medlemmer, hvorav to medlemmer 
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
Ove Gloppen, Visma Services Norge AS - Forus , Stavanger

Øvrige medlemmer
Bente Høgstad, Økonor Tromsø, Tromsø
Eigil Johansen, Økonomi og Regnskapspartner AS, Trondheim
Ellen Egenæs, Tandem Regnskap AS, Høvik

Disiplinærutvalget
Disiplinærutvalgets oppgave er å behandle og gi uttalelser i 
klagesaker fra kunder, medlemmer og andre parter, vedrørende 
yrkesutøvelsen og praktisering av foreningens vedtekter, etikette- 
regler og øvrig regelverk. Utvalget kan også fatte vedtak om 
irettesettelse eller eksklusjon. Vedtak om eksklusjon krever 
enstemmighet.

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 Appellutvalget.

Disiplinærutvalget består av leder med personlig vararepre-
sentant, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges av 
generalforsamlingen. Som leder og dennes vararepresentant 
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

Appellutvalget
Appellutvalgets oppgave er å behandle anker på avgjørelser 
som er fattet av Disiplinærutvalget. Vedtak i Appellutvalget er 
endelige og kan ikke ankes.

Utvalget består av en leder, med personlig vararepresentant,  
fire	medlemmer og ett varamedlem. Alle velges av general-
forsamlingen. Leder og dennes vararepresentant velges blant 
personer som ikke er medlem av foreningen.

Leder
Torild M. Brende, Oslo

Øvrige medlemmer
Lene Kvia, Skjee Regnskap AS, Stokke
Einar Sørlie, Økonor Main Partner AS, Oslo
Kari-Anne Borch, Økonomisenteret AS, Spikkestad
Rolf Arne Jakobsen, Jakobsen Regnskap ARF, Stavanger

Varamedlemmer
Trond Erik Andersen, Simonsen Advokatfirma DA, Oslo  
(for leder)
Stig Vestnes, Fokus Regnskap AS, Forsnavåg

(Pr 31. desember 2012)
Generalforsamlingsoppnevnte organer
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Fagutvalget
Fagutvalget har som mandat å arbeide med faglige spørsmål 
overfor lovgivende myndigheter mv. og andre saker av betyd-
ning for bransjens og næringslivets rammevilkår.

Utvalget skal også støtte opp om NARFs representanter i 
offentlige utvalg og stå som et kontaktledd mellom disse og 
foreningens styrende organer.

Fagutvalget oppnevnes av styret i NARF, og skal bestå av minst  
tre medlemmer som oppnevnes med en funksjonstid på ett år.  
I tillegg er styrets leder medlem av utvalget, med styrets  
nestleder som sin vararepresentant.

Leder
Peer Veiby, Veiby Økonomi AS, Hønefoss

Øvrige medlemmer
Karl-Asbjørn Kjennerud, Økonomihuset Regnskap AS, Hønefoss
Ellen Egenæs, Tandem Regnskap AS, Bærum
Asle Hindenes, Økonor Nordhordland, Isdalstø (medlem i egen- 
skap av styreleder i NARF)

Varamedlemmer
Ann-Kristin Bull Aune, Økonomisenteret AS, Trondheim 
(varamedlem for styreleder)

Sekretær
Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av styrets leder, nestleder og  
administrerende direktør i NARF. Styret kan overlate til  
arbeidsutvalget å ta beslutninger i enkeltsaker.

Leder
Asle Hindenes, Økonor Nordhordland, Isdalstø

Øvrige medlemmer
Ann-Kristin Bull Aune, Økonomisenteret AS, Trondheim
Sandra Riise, NARF, Oslo

Bransjestandardutvalget
God regnskapsføringsskikk er en rettslig standard, jf. regnskaps-
førerloven § 2 annet ledd. Bransjestandardutvalget har som 
mandat å gi innhold til begrepet, gjennom utvikling av skrift-
lige standarder for god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Leder 
Roy Andersen, Økonor Sandnessjøen AS, Sandnessjøen

 

Øvrige medlemmer
Terje Melhus, kvalitetssjef/autorisert regnskapsfører, Visma 
Services Norge AS
Anders Grini, autorisert regnskapsfører og partner, PWC
Jon Baggertorp, autorisert regnskapsfører og daglig leder, 
Spydeberg Regnskapslag
Unni Moslet, autorisert regnskapsfører og daglig leder,  
Selbu Økonomi & Regnskap AS
Jeanette Heyerdahl, registrert revisor, autorisert regnskapsfører 
og daglig leder, RG Regnskap AS

Sekretær
Jan Terje Kaaby, siviløkonom, statsautorisert revisor og  
autorisert regnskapsfører, NARF

Observatør
Hege Korsmo Sæther, statsautorisert revisor og fagsjef  
regnskap, DnR

Kvalitetssikringsutvalget
Kvalitetssikringsutvalget har som mandat å oppdatere,  
vedlikeholde og videreutvikle NARFs kvalitetssikringssystem, 
kjent som KS Komplett.

Leder
Roy Andersen, Økonor Sandnessjøen AS,  Sandnessjøen

Øvrige medlemmer
Marith Størseth, Optimal Regnskap AS, Orkanger
Helge Mass Andersen, Axepta Regnskap AS, Rolvsøy
Laila Hetland, Tveit Regnskap Haugesund, Haugesund

Vararepresentant for styret
Gry Arvnes, AB Regnskap AS, Vøyenenga (vara for Laila Hetland)

Kvalitetskontrollutvalget
Kvalitetskontrollutvalget utnevnes hvert år av styret i NARF,  
og har i henhold til reglement ansvaret for foreberedelse og 
gjennomføring av foreningens kvalitetskontroll.

Leder
Heide Lindsjørn, Skattedirektoratet, Oslo

Øvrige medlemmer
May-Britt Westreng, WePe Regnskap AS, Bjørkelangen
Morten Aasen, Tandem Regnskap AS, Bærum
Tom R. Aasnes, Merkantilservice AS, Tromsø
Terje Melhus, Visma Services Norge AS, Egersund

 

(Pr 31. desember 2012)
Styreoppnevnte utvalg
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www.narf.no

Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo
Telefon: (+47) 23 35 69 00
Telefaks: (+47) 23 35 69 20
Internett: www.narf.no
E-post: post@narf.no
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