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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.
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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
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Aksjelovens kapittel 6
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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.
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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
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Lovgivning – aktuelle hjemler

Regnskap  og bokføring:

http://www.regnskapsstiftelsen.no/

Selskapsrett: 

http://lovdata.no

Skatt og mva:

http://lovdata.no

http://www.skatteetaten.no/
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Formålet med regnskapet
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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.
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Brukere av regnskapsinformasjon – dette kan 
f.eks være:
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Passive eiere

Det offentlige

Kunder

Långivere

Konkurrenter

Leverandører

Ledelse

Aktive eiere 

Ansatte
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Resultat og balanse

Omløpsmidler

Resultat
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Balanse

Kostnader

Resultat

Inntekter

Anleggsmidler Egenkapital

Gjeld

Aktivitet

i

en

periode

Stilling

på

et gitt

tidspunkt



Trønderglass AS - Resultatregnskapet



Trønderglass AS – Balansen - Eiendeler



Trønderglass AS – Balansen – Gjeld og 
Egenkapital
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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)
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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 ?
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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.
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