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Leangen 



Leangen 

IKEA Leangen
402 employees - 36 different nationalities

-Full timers: 107 persons,  39 managers

-Part timers: 154

-Ekstrahelps 141

-Average age: 29 year

-1,8  milliones visitors/year

-Volum 93087 cubic



Leangen 

Vår toppleder…



Leangen 

Visjon og forretningsidé Visjon
å skape en bedre 

hverdag for de mange 

menneskene.

Forretningsidé
å tilby et stort utvalg form- og 

funksjonsriktige 

hjeminnredningsartikler til så lave 

priser at så mange mennesker som 

mulig får råd til å kjøpe dem.



Leangen 

Være relevant…

Seasonal shop 
14. Oktober



Leangen 



Leangen 



Leangen 

Thank YOU!
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Hva bør en vite/ tenke på før en tar et styreverv?

• Sjekk www siden – hvordan fremstår selskapet?

• Hvilken profil/verdier har selskapet – ønsker jeg å bli assosiert med 

denne/disse?

• GOOGLE - hva står det om de?

• Regnskap – Purehelp.no – hvordan leverer de økonomisk?

• Samtale med styreleder og daglig leder

• Risikovurdering i forhold til ansvar
Omdømme

Styret og ledelse – google hvem de er

Hva kan jeg bidra med?

• Har jeg lyst til å jobbe med selskapet? Entusiasme?

• Bransje – er dette en bransje som engasjere meg? 

• Tid det forventes at jeg bruker

• Honorar



Mulighetenes selskap
Vi skaper verdi av kunnskap

Nina Straume Stene

Statsautorisert revisor og 

Partner i KPMG



PwC

Marianne Lie

Slide 12

Supervisor  i PwC Trondheim  

Telefon :  +47  95  26  13  79     

marianne.lie@no.pwc.com      

Registrert revisor med gjennomført høyere 
revisorstudium fra NHH  

Erfaring fra revisjon i store og mellomstore 
selskap samt stiftelser og offentlig virksomhet .

Selskap innenfor  kultur, helse, media
kjedehandel, transport, entreprenørvirksomhet,  
eiendomsmegling og produksjonsvirksomhet.



PwC

Aktuell lovgivning

Regnskapsloven (RL)

Regulerer regnskapsplikten

• Grunnleggende regnskapsprinsipper (kap. 4)

• Vurderingsregler (kap. 5)

• Oppstillingsplan for regnskapet (kap. 6)

• Noteopplysninger (kap. 7)

Aksjeloven ( AL)

• Kapittel 6  Selskapets ledelse - omhandler krav til styret og daglig 
leder

Slide 13
Slide 13



PwC

Aksjelovens kapittel 6

Slide 14
Slide 14

Forvaltningen av selskapet

• Forvaltningen av selskapet hører under styret. 

• Styret skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. 

• Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og 
plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll.



PwC

Skillet mellom store og små foretak

Selskap som kommer over disse grensene blir å betrakte som store

• 60 millioner i salgs inntekt

• 30 millioner  i balanse

• 50 ansatte

Minst to av disse kriteriene må være oppfylt

Slide 15



PwC

Lovgivning – aktuelle hjemler

Regnskap  og bokføring:

http://www.regnskapsstiftelsen.no/

Selskapsrett: 

http://lovdata.no

Skatt og mva:

http://lovdata.no

http://www.skatteetaten.no/

Side 6

http://www.regnskapsstiftelsen.no/
http://lovdata.no/
http://lovdata.no/
http://www.skatteetaten.no/


PwC

Formålet med regnskapet

Slide 17
Slide 17

Bedriften Regnskapet Brukergruppene

• Rapportering 
av inntjening 
og finansiell 
stilling

• En ubegrenset krets av 
brukere skal bruke 
regnskapet i sine 
vurderinger, analyser 
o.a. De fleste arbeider 
ikke i bedriften, har ikke 
fullstendig innsyn og 
mange har heller ikke 
inngående  
bransjekunnskap.



PwC

Brukere av regnskapsinformasjon – dette kan 
f.eks være:

Slide 18
Slide 18

Passive eiere

Det offentlige

Kunder

Långivere

Konkurrenter

Leverandører

Ledelse

Aktive eiere 

Ansatte



PwC

Resultat og balanse

Omløpsmidler

Resultat

Slide 19
Slide 19

Balanse

Kostnader

Resultat

Inntekter

Anleggsmidler Egenkapital

Gjeld

Aktivitet

i

en

periode

Stilling

på

et gitt

tidspunkt



PwC

Trønderglass AS - Resultatregnskapet
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PwC

Trønderglass AS -Eiendeler
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PwC

Trønderglass AS –Gjeld og Egenkapital

22



PwC Side 13

Kontantstrømoppstilling

Eksempel AS

I år

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Resultat før skattekostnad 3 238

Periodens betalte skatt 0

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0

Avskrivninger 0

Nedskrivning anleggsmidler 0

Endring i varelager -2 313

Endring i kundefordringer -1 515

Endring i leverandørgjeld 1 005

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -427

Effekt av valutakursendringer 0

Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 0

Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 133

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  -2 145

  

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -208

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -1 515

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0

Innbetalinger ved salg av andre investeringer 608

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 115

  

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 500

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0

Netto endring i kasskreditt 0

Innbetalinger av egenkapital 0

Tilbakebetalinger av egenkapital 0

Utbetalinger av utbytte 0

Innbetalinger av konsernbidrag 0

Utbetalinger av konsernbidrag 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 1 500

  

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter

  

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -1 760

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3 074

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 1 314



PwC

Grunnleggende regnskapsprinsipper

- Transaksjonsprinsippet (  kontroll og risiko )

- Opptjeningsprinsippet ( når skjer opptjeningen)

- Sammenstillingsprinsippet  ( når skal utgifter og inntekter 
bokføres)

- Forsiktighetsprinsippet ( urealiserte tap skal føres)

- Regnskapsestimater  ( poster som fastsette ut i fra gitte 
forutsetninger)

Slide 24



PwC

Viktige spørsmål som styret bør stille seg

• Hvilke inntektsføringsprinsipper benyttes ?

• Hvordan behandles varer i arbeid ?

• Hvordan er prosjektrapporteringen ?

• Hvordan behandles aktivering av utviklingskostnader ?

• Hvordan er utviklingen av viktige kostnadsposter ?

• Hvordan er utviklingen av viktige inntektsposter

• Hvordan behandles  andre immaterielle eiendeler ?

• Hvordan behandles balanseføring av pensjoner ?

• Hvordan er valutasvingninger hensyntatt ?

• Hvordan sikrer vi mot valutasvingninger ?

Side 15



PwC

Innholdet i årsregnskapet
Resultatregnskapet

• Vise  resultatet av aktivitetene i perioden, og hvordan dette er fremkommet 

Balansen

• Vise status på regnskapsavslutningstidspunktet, og sammensetningen av 
eiendeler og gjeld, dvs. den finansielle stilling

Kontantstrømoppstilling

• Vise periodens tilførsel og anvendelse av finansielle midler  - likviditet

Noteopplysningene

• Gi opplysninger om regnskapsposter som er viktig for å bedømme selskapets 
stilling og resultatet av virksomheten og som ikke fremgår av 
resultatregnskapet, kontantstrømoppstilling og balansen

Årsberetningen

• Gi opplysninger som er viktig for leserne av regnskapet knyttet til selskapets 
drift, stilling, miljøhensyn, sykefravær, utvikling i framtiden  osv.

Slide 26
Slide 26



Årsregnskapet
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Årsregnskapet

Det er styret og adm dir som er ansvarlig for årsregnskapet

Signering

Årsregnskapet består av:

Resultatregnskapet

Balanse

Kontantstrømanalyse

Noter

Konsernregnskapet

Årsberetningen er et eget dokument



REGNSKAPS-

ANALYSE
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Hva er et riktig regnskap…………?

Et godt regnskap vil alltid være 

bedre enn det ser ut som, og 

et dårlig regnskap vil alltid 

være dårligere enn det ser ut 

som 

Lær deg derfor hva slags 

vurderinger som gjøres i 

regnskapet

Regnskapet kan være fullt av 

poster hvor vanskelig skjønn må 

brukes
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Forhold som krever styrets vurderinger / 

oppmerksomhet
• Aktivering / Utgiftsføring av utviklingskostnader

• Goodwill

• Avskrivningsperiode

• Ukurans i varelaget og nedskrivninger av 
fordringer

• Vurdering av prosjekter i arbeid

• Skatteoptimalisering

• Utviklingskostnader

• Prosjekt i arbeid

• Investeringer – ved EK eller lån?

• Skattenoten  / oppføring av utsatt skattefordel

• Investering i datterselskaper – Egenkapitalmetoden eller kostpris

• Forutsetninger i forbindelse med pensjonsberegninger

• Internprising

• Pantsetting av eiendeler

• Leasing operasjonell vs finansiell

• Garantiansvar / avsetninger /provisjoner /mulige forpliktelser
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■ Har vi dekket lovens krav til form og innhold?

■ Rapportert i hht lover og god regnskapsskikk

■ Er det poster i årsregnskapet som krever dypere 

diskusjon? 

■ Vurderingsprinsipper, estimater, usikkerhet m.m.

■ Ref forrige slide

■ Har vi endret regnskapsprinsipp i forhold til tidligere? år?

■ Er beskrivelsen av våre anvendte regnskaps-

prinsipper tilfredsstillende?

■ Er alle konti som krever avstemming avstemt?. 

■ Krever eventuelle avstemmingsposter styrets oppmerksomhet?

■ Har revisor kommentarer til regnskapet? 

■ Er det spesielle forhold revisor ønsker å diskutere/avklare med styret?

Styret må stille seg følgende spørsmål
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Regnskapsanalysen

Sammenlikning er poenget – analysen gir ingen mening ellers…

Mot oppsatte mål / reviderte mål (budsjett / prognoser)

Mot tidligere perioder (tidssammenligning)

Mot andre (benchmarking / bedriftssammenligning)
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Innholdet i en god analyse finansielle forhold

Det bør defineres utsagnskraftige

nøkkeltall innenfor følgende områder

■ Lønnsomhet

■ Likviditet

■ Finansiering /Soliditet

NB! Hva er viktige styringsparameter for 

ditt selskap?

Utviklingen kommenteres

■ Årsak

■ Volum

■ Pris

(NB! forslag til tiltak)
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Innholdet i en god analyse - lønnsomhet

Resultatanalyse

■ Bruttofortjeneste

■ Driftsmargin

■ Overskuddsgrad

■ Fortjenestemargin /resultatmargin

Rentabilitetsmålinger (avkastning av investert kapital)

■ Totalkapitalrentabilitet

■ Egenkapitalrentabilitet

En resultatstørrelse i forhold 

til driftsinntektene

En resultatstørrelse i forhold 

til balansen
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Likviditet

Likviditetsgrad 1 =
Omløpsmidler

Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2 =
Mest likvide omløpsmidler 1)

Kortsiktig gjeld

1) Mest likvide omløpsmidler omfatter normalt samtlige omløpsmidler 

med unntak for varelager

> 2

> 1

Likviditetsreserve =
Likvider + ubenyttet kassekreditt

Omsetning

> 10%
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Soliditet / Finansiering

Egenkapitalandel =
Egenkapital · 100 %

Totalkapital

Gjeldsgrad =
Gjeld

Egenkapital

Egenkapitalandelen (prosenten) viser i hvor stor grad eiendelene er finansiert 

med egne midler. Den viser også hvor mye bedriften kan tape før 

fremmedkapitalen (gjelden) blir påført et tap.
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Lønnsomhet

Totalkapitalrentabilitet =

Driftsresultat + Finansinntekter *100 %

Totalkapital

Egenkapitalrentabilitet =
Resultat før skatt *100 %

Egenkapital

Rentabilitet (prosenten) viser hva avkastningen på investert 

kapital er

Overskuddsgrad =
Resultat før skatt *100 %

Salgsinntekter
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Trønderglass AS - Resultatregnskapet



© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
40

Trønderglass AS – Balansen - Eiendeler
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Trønderglass AS – Balansen – Gjeld og Egenkapital
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Likviditet - Kontantstrømanalyse
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Trønderglass AS – Nøkkeltall
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Område Beskrivelse

Generelt om nye 

utdelingsregler

Endringer i aksjelovene gjør at det blir enklere å dele ut utbytte. Overkursfond som til nå har 

vært bundet egenkapital og dermed gjenstand for formelle grep (regler om nedsetting av 

aksjekapitalen) før det kan deles ut er nå blitt fri egenkapital.

Det er nå også flere muligheter til å dele ut utbytte gjennom året.

Utbytte – mer skjønnsmessig 

vurdering enn tidligere

Etter at de ”tekniske” begrensninger er fjernet i forhold til minimumskapital før utbytteutdeling, 

er det innført en mer skjønnsmessig vurdering.

Bestemmelsen sier nå at  ”Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har 

en forsvarlig egenkapital og likviditet…”

Styret må dokumentere sin 

vurdering

Kravet om forsvarlig likviditet er nytt. Det er styret som har ansvaret for at selskapet ”etter 

utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet”. Det betyr at det i større grad enn 

tidligere, hvor man kunne støtte seg på de mer tekniske utbyttebegrensningene, må forventes 

at styret skriftlig dokumenterer sin vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet i forbindelse 

med at de fremsetter forslag til utdeling av utbytte. I sin vurdering må styret vurdere 

forholdene på beslutningstidspunktet i tillegg til at de også må vurdere fremtiden. 

Nyheter aksjelov – endringer i utbyttereglene vedtatt juni 2013
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Rapportering styret bør ha

Nøkkeltallrapport og utvikling i nøkkeltall

Endring i omsetning

Bruttofortjeneste

Dekningsbidrag

Rentabilitet. Egenkapital. Totalkapital

Soliditet. Egenkapitaldekning

Omløpshastighet lager

Kredittid kunder

Kredittid leverandør

Likviditet. Arbeidskapital

Andre nøkkeltall spesielt for 

virksomheten
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Hva er et riktig regnskap…………?

Et godt regnskap vil alltid være 

bedre enn det ser ut som, og 

et dårlig regnskap vil alltid 

være dårligere enn det ser ut 

som 

Lær deg derfor hva slags 

vurderinger som gjøres i 

regnskapet

Regnskapet kan være fullt av 

poster hvor vanskelig skjønn må 

brukes



Takk

Nina Straume Stene

E-mail: 

nina.straume.stene@kpmg.no

Tlf: 40 63 98 51

www.kpmg.no
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