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1. Innledning

 
Årsoppgjøret består av: 
 

 Resultatregnskap 
 Balanse 
 Noter 
 Styrets beretning 
 Revisors beretning 

 
Det er avgjørende for kvaliteten av analysen at 
analytiker har alle ovenstående dokumenter. 
 
Analytiker må kjenne Regnskapslovens vurderings-, 
spesifikasjons- og informasjonsbestemmelser, samt 
hovedregler i Norske Regnskapsstandarder. 
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Forts….

 Ved vurdering av krav til aktsomhet fra bankenes side ved 
gjennomgang og analyse av mottatte årsregnskaper, må deres 
informasjonsbehov settes opp mot den type informasjon som 
foreligger i et årsoppgjør. 

 
 Årsoppgjøret som revisor skal bekrefte gjennom sin 

revisjonsberetning skal tjene mange formål, og er således satt 
opp ut fra et minste felles multiplum av brukernes 
informasjonsbehov. 

 
 Dette tilsier at spesifikke brukere vil ha sentrale behov for 

tilleggsinformasjoner for å få dekket sitt formål. Betydningen av 
å kvalitetssikre at regnskapsinformasjonen er 
beslutningsrelevant for banken slik den er fremlagt ihht 
regnskapslovens bestemmelser. 

 
 

 



4

2. Nærmere om revisors utgangspunkt

Det regnskapet revisor bekrefter skal gi 
informasjon ihht regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk. 

 
Regnskapet avgis under forutsetning om fortsatt 

drift, medmindre avvikling er sannsynlig. 
 
Regnskapet gir et rimelig uttrykk for selskapets 

resultat og stilling. Dette tilsier at bl.a. følgende 
punkterer viktig å være oppmerksom på i 
rapporteringen: 

 
- Eiendelene er ikke overvurdert i forhold til 

virkelig verdi i fortsatt drift situasjonen. 
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- Så lenge selskapet vurderes å være i fortsatt 
driftsituasjon idet det tilføres tilstrekkelig likviditet til å 
drive, vil det ikke bli foretatt noen vurdering av hva 
eiendelene kan innbringe i en oppphørssituasjon. 

- Så lenge virksomheten lar seg finansiere tas 
utgangspunkt i eiendelenes historiske kost, 
uavhengig av hva de kan selges for ved opphør, noe 
som vil medføre helt andre og betydelig lavere 
verdivurderinger, særlig av immaterielle eiendeler 
som goodwill. 

- Det offisielle årsregnskapet har hovedfokus på 
vurdering av resultat, og mindre på kontantstrøm og 
gjeldsbetjeningsevne. Regnskapsbruker må vurdere 
dette selv basert på basisinformasjon i 
årsregnskapet. 
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3. Regnskapsbrukernes informasjonsbehov

Det bør være vel kjent for de fleste at 
ligningsmyndighetene har behov for betydelig 
tilleggsinformasjon til det offisielle årsregnskapet 
både med hensyn til vurderingsprinsipper for 
eiendelsposter og spesifikasjonskrav. De har derfor 
utarbeidet egne skjemaer som gir betydelig 
informasjon utover regnskapslovens krav. 

 
Aksjonærer og investorer har på sin side behov for 

informasjon vedrørende markedsverdier og fremtidig 
inntjeningsevne og finansieringsbehov. 

 
Leverandører har behov for informasjon om hvorvidt 

selskapet er i en going concern situasjon og hvorvidt 
det har likviditet til å betale de kortsiktige kredittene 
som leverandørene yter. 
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Bankene er primært opptatt av hvorvidt selskapets 
kontantstrøm er tilstrekkelig til å betjene den gjeld 
selskapet har til banken. 

 
Banken er opptatt av hvilken støtpute mot tap som 

eksisterer dersom virksomheten skulle vise seg å komme i 
en situasjon der going concern ikke var realistisk. 

 
Banken vil være særlig opptatt av hva eiendelene i 

selskapet vil kunne innbringe i kontanter dersom driften 
skulle opphøre, alternativt hvorvidt det er mulig å 
refinansiere engasjementet. 
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I en slik situasjon verdisettes eiendelene vesentlig lavere 

enn det going concern prinsippet. 
 
For banken vil det derfor være helt nødvendig å vurdere 

karakteristika og sammensetning av selskapets eiendeler 
vesentlig mer omfattende enn det grove sammendraget som 
det offisielle årsregnskapet tilsier. 

 
Banken må således stille en rekke tilleggsspørsmål til års-

regnskapet for å komme tilstrekkelig bak tallene, slik at det 
ovennevnte formålet med regnskapsgjennomgangen blir 
tilfredsstilt. 

 
Bankene har (bør ha) standard spørsmålslister som brukes 

for å kvalitetssikre regnskapsmaterialet for sitt formål. 
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4. Regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse er ikke kun gjengivelse av regnskapets 
hovedtall og beregning av noen enkle nøkkeltall 
 
 ”Tull inn i en analyse er bearbeidet tull ut igjen” 
Det er særdeles viktig å gjennomgå notene til 

årsregnskapet og gå bak disse med egne spørsmål 
dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille analysens 
hovedfokus, her fordringsfinansiering. 

Man må alltid innhente spesifikasjoner av poster som er 
særlig vesentlige for det aktuelle vurderingsformål. 

Vurderingsprinsipper for vesentlige vurderingsposter må 
klarlegges, her fordringer på nærstående og kjøp av aksjer 
i nærståendeeide selskaper. 

Kontantstrømmer, kapitalgrunnlag og refinansieringsevne 
må analyseres med henblikk på gjeldsbetjeningsevne. 
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Krisetegn i regnskapet

 
- Regnskapet viser underskudd eller snau balanse flere 

år på rad. 
 
- Skjult oppløsning av reserver i varebeholdningen og 

inntektsføring av tidligere nedskrivning av vare-
kontrakter. Den skjulte oppløsning skjer gjerne ved: 

 
 o Endring av vurderingsprinsipper, f.eks. fra direkte 

kostnader til tilvirkningskost eller en annen og 
høyere vurdering. 

 
 o Klassifisering av varer som kurante som tidligere 

ble klassifisert som ukurante. 
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- Unnlatelse av å avskrive tapte fordringer. Dette 

fremgår gjerne gjennom økte kreditt-tider på 
debitorer samtidig som delkredereavsetningen er 
minimal, eller endog inntektsføres uten at dette er 
spesifisert i regnskapet. 

 
- Aktivering av kostnader som burde vært 

utgiftsført, og for små, eventuelt manglende 
avskrivninger på aktiverte immaterielle kostnader 
og rettigheter. 

 
- Unnlatt nødvendig garantiavsetning og skjult 

inntektsføring av tidligere avsetninger. 
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- Ikke utført nødvendig vedlikehold, produktutvikling 

og markedsføring fordi dette ville "ødelegge 
resultatet" på kort sikt. 

 
- For små eller ingen ordinære avskrivninger eller 

endringer av avskrivningsplanen mot lengre 
avskrivningstid. 

 
- Utsettelse med å ta urealiserte valutatap. 
 
- Presenterer betydelige kostnader som 

ekstraordinære poster, til tross for at disse 
normalt har vært betraktet som ordinære 
kostnader. 



13

 
- Sterk økning av varelageret, særlig 

ferdigvarelageret, samtidig som man endrer 
vurderingsprinsipp, f.eks. fra minimumskost til 
tilvirkningskost. 

 
- Stadig helt utnyttet eller overtrukket kassekreditt. 

Kassekreditten øker uten tilsvarende økning i 
salget. 

 
- Sterk økning i finanskostnadene, særlig grunnet 

morarenter, overtrekksrenter og avgitte 
kontantrabatter. 

 
- Økning i forfalte, ikke betalte renter. 
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- Oppsvulming av offentlig gjeld, forfalte, ikke 

betalte terminer av merverdiavgift, skattetrekk og 
arbeidsgiveravgift. 

 
- Manglende avsetning på skattetrekkskonto. 
 
- Oppsvulming av gjeld til vareleverandører. 
 
- Oppskrivning av anleggsaktiva og manglende 

avskrivninger på oppskrevne verdier. 
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- Overvurderte verdier av aksjer i datterselskaper 

og fordringer på disse og bruk av ikke reelle 
mellomregningspriser mellom selskaper i samme 
konsern. 

 
-  Manglende avskrivninger på merverdier på 

oppkjøpstidspunktet i konsernregnskapet. 
 
- Høy belåningsandel på eiendeler, store 

garantiforpliktelser og stort ansvar for tegnet, ikke 
innbetalt K/S-kapital. 
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- Tinglyste utleggsforretninger. 
 
- Mangelfulle og intetsigende noteopplysninger og 

styreberetning. 
 

- Forbehold i revisors beretning. 
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Nødvendige spørsmål ved vurdering av delårsregnskaper 

 
 * Er det gjort fulle tidsavgrensninger av 

inntekts- og kostnadsposter? 
 
 * Er det gjennomført fulle avskrivninger og 

foretatt overslag over mulige tap på krav? 
 
 * Er det foretatt vurdering av aktivering/ 
  utgiftsføring av påkostninger/ vedlikehold 

samt vurdert behandlingen av forsknings- og 
utviklingskostnader? 
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 * Er det skilt mellom ordinære og 

ekstraordinære poster? 
      *     Hvorledes er varelageret vurdert? 
  - Vareforbruk lik varekjøp? 
  - Residualt vha budsjettert bruttofortjeneste. 
  - Opptalt og verdivurdert UB 
 
 * Er det foretatt vurderinger av nødvendige 

balansemessige nedskrivninger? 
 
 * Hva er korrigert resultatprognose for året 

sammenlignet med opprinnelig budsjett? 
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Forsvarlig egenkapital

 
 
Hva sier egentlig loven? 
 
Hva betyr ”forsvarlig” og hvilken egenkapital 
snakker vi om? 
 
Når og hvordan bør egenkapitalen vurderes? 
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Lovens krav

De lovbestemmelsene som er relevant i 
forbindelse med vurdering av forsvarlig egenkapital 
finner vi i Aksjeloven (ASL) og Regnskapsloven 
(RL): 

 
 
ASL§3-4 
"Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og 
likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget 
av virksomheten i selskapet." 
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ASL § 3-5 
"Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn 
forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten 
i selskapet, skal styret straks behandle saken. Styret skal 
innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en 
redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå 
tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det 
samme gjelder hvis det må antas at selskapets 
egenkapital er blitt mindre enn halvparten av 
aksjekapitalen. Hvis styret ikke finner grunnlag for å 
foreslå tiltak som nevnt i første ledd, eller slike tiltak ikke 
lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst." 
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ASL § 4 -5 
"Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om 
fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet." 

RL§3-3 
Her fremgår at det i årsberetningen skal opplyses dersom 
det er tvil om fortsatt drift. 

 
ASL §_6-15 
"Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte 
eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets 
virksomhet, stilling og resultatutvikling. " 
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Hva sier egentlig loven?

 
Selskapet skal altså til enhver tid ha en 
egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra 
risikoen ved og omfanget av virksomheten i 
selskapet. Styret er pålagt å vurdere dette løpende. 
Aksjeloven pålegger også styret handleplikt. Dette 
innebærer at dersom egenkapitalen ikke er 
forsvarlig, skal styret straks behandle saken og 
innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og 
foreslå tiltak som vil bringe egenkapitalen opp på et 
forsvarlig nivå. 
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Hva menes egentlig med egenkapital?

Loven henviser til egenkapital, men det er ikke 
nødvendigvis entydig hva lovgiverne mener med dette. 
 
Fortsatt drift-forutsetningen 
Verdsettelsen av egenkapitalen er ikke ment å være 
slakteverdien, men verdien ved fortsatt drift 
(jfr. Ot.prp.nr.23 (1996-97) hvor det står 

 

"kravet til forsvarlig egenkapital skal vurderes ut fra en 
forutsetning om fortsatt drift - for så vidt denne 
forutsetningen fremstår som mest sannsynlig" 

Legg merke til kravet i RL§3-3 om at fortsatt drift-
forutsetningen også skal presiseres i årsberetningen.    
Vi merker oss også at det er "den reelle egenkapital" 
loven omtaler og ikke den bokførte. 
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Reell egenkapital

Reell egenkapital beskrives også i N0U-1996 s.102: 

"Med egenkapital forstås her selskapets virkelige 
egenkapital, ikke den balanseførte. Dette utgangspunktet 
må nyanseres dersom selskapet har ansvarlig lån, en 
gunstig langsiktig finansiering eller andre finansielle 
forhold som bidrar til at selskapet har et mer solid 
kapitalgrunnlag enn det egenkapitalen isolert sett gir 
uttrykk for. På den andre siden må det også tas i 
betraktning hvilken gjeldsgrad selskapet har, samt 
forpliktelser som ikke fremgår av balansen, så som 
kausjonsansvar, garantier m. v. Utvalget vil poengtere at 
det må foretas en helhetsvurdering av hele selskapets 
reelle kapitalgrunnlag, og ikke bare av egenkapitalen." 
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Alternative måter for styret å vurdere ”den reelle egenkapital”

 
De to mest brukte metodene for å beregne "den 
reelle egenkapital" er: 

• substansverdi-metoden (fokus på balansen) og 
 
• avkastningsverdi-metoden (fokus på framtidig 
  inntjening) 
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Andre momenter å ta hensyn til ved vurdering av forsvarlig 
egenkapital

I forarbeidene til loven fremgår det at vurderingen også må 
baseres på forhold som 

 forsikringer 
 garantiforpliktelser 
 pensjonsforpliktelser og 
 kontraktsforpliktelser 

 
Andre momenter vil etter vårt syn være: 
 

Har styret fått en garanti for at aksjonærene vil/kan stille opp 
med mer kapital om nødvendig, vil dette kunne være et 
viktig moment ved vurderingen av egenkapitalsituasjonen. 
 

Det vil også måtte legges vekt på prognosens utvikling i 
likviditet og egenkapital. Her vil kvalitetssikringsrutiner for 
budsjettarbeidet måtte spille en sentral rolle. 
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Fortsatt drift

• Kriteriet for fortsatt drift er 
normalt at man kan 
dokumentere evne til fortsatt 
drift i overskuelig 
fremtid; normalt 1 år

•  Fortsatt drift-forutsetningen er 
ikke til stede ved INSOLVENS.

 Insolvens oppstår når begge av 
disse to kriteriene inntrer 

      samtidig:

- ILLIKVIDITET

- INSUFFISIENS
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Fortsatt drift

Sjekkliste for vurdering av hvorvidt 
fortsatt drift-forutsetningen er til stede

•  Betydelig omfang av forfalt ikke betalt gjeld
•  Betalingsbetingelser fra leverandører 
   endret fra kreditt til kontant?
•  Betydelige ikke innvilgede overtrekk på kassekreditten
•  Manglende skattetrekkskonto
•  Problemer med å betale renter og avdrag
•  Dekker driftens kontantstrømbidrag avdrag på lån?
•  Finansieres anleggsmidler med kortsiktig gjeld?
•  Negativ kontantstrøm flere år på rad og negativ
      likviditetsreserve?

(forts….)
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Fortsatt drift 

Sjekkliste for vurdering av hvorvidt 
fortsatt drift-forutsetningen er til stede (forts.)

•  Tap av nøkkelpersoner, viktige kunder og/eller
       hovedleverandører?
•  Tro på en positiv netto kontantstrøm fremover?
•   Lang lagertid og kredittid som kan indikere stor
     ukurans i varelageret og en stor andel av kunder
   som ikke betaler?
•   Er eiendelene realiserbare i et annenhåndsmarked
        til minst bokført verdi innenfor en forsvarlig tidshorisont?
•   Finnes det ytterligere belåningsreserver i selskapets eiendeler?
•   Overholdes egenkapitalkravet?
•   Pågående rettssaker, lovendringer eller andre politiske vedtak
        som kan medføre betydelige kostnader for selskapet?
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Oppbygging av optimal kapitalstruktur

Egenkapitalens størrelse påvirkes av: 
 

a. Nødvendige eiendeler for å drive virksomheten 
b. Eiendelenes belåningsevne 
c. Automatiske kreditter som leverandørgjeld og 

offentlig gjeld 
d. Krav til finansiell beredskap, dvs. evne til å reise kapital 
e. Krav til likviditetsreserve for å finansiere 

fluktuasjonene i kapitalbehovet 
f. Driftens gjeldsbetjeningsevne 

 
Hovedproblem 
Ved lav belåningsverdi av eiendelene (strenge 
sikkerhetskrav fra bankene) øker kravet til egenkapitalandel. 
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Vedlegg (Hentet fra www.lederkilden.no)

 

Sjekkliste for kvalitetssikring av årsregnskapet 
 

Firma:  

Sted:  

Dato:  

Utføres av:  

Input:  
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Resultatregnskapet

Driftsinntekter 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Driftsinntektene skal spesifiseres i salgsinntekter og 
annen driftsinntekt. Er dette gjort og hva består 
eventuelt annen driftsinntekt av? (For eksempel 
periodefremmede poster eller gevinst ved salg av 
driftsmidler.) 

   

Hvordan fordeler driftsinntektene seg på 
hovedproduktgruppene? 

   

Inneholder driftsinntektene poster som ikke vil 
inntreffe i fremtiden? 
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Bruttofortjenesten 
 
Er den forskjellig fra i fjor? Hvorfor? 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Hvordan er bruttofortjeneste på de enkelte 
hovedproduktgruppene?    

Er rutiner for varelagertelling fulgt, og sikrer disse at 
alle varer blir talt opp? 

Er dokumentasjon tilfredsstillende ivaretatt? 
   

Er det gjort endringer av prinsipp for vurdering av 
varelager?  

   

Oppløsning/opplegg av skjulte reserver?    

Er det gjort tilstrekkelig vurdering av og fradrag for 
ukurans? 

   

Har revisor deltatt i den fysiske kontrollen?    

Har revisor påpekt behov for korreksjoner av 
bedriftens varelagervurdering? 

   

Endring i prinsipp fra i fjor for føring av gitte 
kontantrabatter? 

   

Endring i produktmiks eller markedsmiks?    

Endrede leverandørbetingelser?    

Endring i prinsipp fra i fjor for føring av mottatte 
kontantrabatter? 

   

Hvor store er mottatte rabatter og årsbonus? Vil 
disse endres i fremtiden? 
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Driftskostnader 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Er lønnskostnadene endret fra i fjor? Hvorfor?    

Hvor store er pensjonsutbetalinger eller premie til 
pensjonsordninger? 

   

Dekkes premien fra premiefond eller avkastning på 
premiefond? 

   

Hvor mye av utbetalte lønnskostnader referer seg til 
investeringer som har blitt aktivert? Hvor mye av 
dette er FOU? 

   

Representerer dagens lønnsnivå et normalt nivå også 
for fremtiden, eller er det kunstig høyt eller lavt? 

   

Vesentlige endringer i øvrige driftskostnader fra i 
fjor? Hvorfor? 

   

Representerer husleiekostnader, salgs- og 
markedsføringskostnader eller andre kostnader et 
normalnivå, eller er de unormalt høye eller lave? 

   

Er nødvendige avsetninger gjort for tap på krav? (Be 
om å få aldersfordelt saldoliste) 

   

Er nødvendige avsetninger gjort for garanti- og 
serviceforpliktelser?  

   

Er noen av garanti- og servicekostnadene dekket av 
garantiavsetningen i balansen? Eventuelt hvor mye? 

   

Er anleggsmidler avskrevet med bedriftsøkonomiske 
avskrivninger og ikke med skattemessige 
saldoavskrivninger?  
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Finansposter 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Hva består finansinntekter av og hvordan er de 
beregnet? 

   

Valutavinning/-tap?    

Hvordan er factoringkostnadene ført og hvor mye 
utgjør disse? 

   

Hvordan er leasingkostnadene behandlet og hvor 
mye utgjør disse? 

   

Er det morarenter fra leverandører?    

Er det avgitte kontantrabatter til kundene?    

Ekstraordinære inntekter og kostnader 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Hva består disse av?    
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Balansen

Anleggsmidler 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Er anleggsmidlene avskrevet planmessig?    

Er nødvendige nedskrivninger gjennomført?    

Er goodwill og andre immaterielle eiendeler reelle?    

Er det bokført noe som utsatt skattefordel og 
forventes bedriften i så fall å få store nok overskudd 
i fremtiden til å kunne utnytte dette? 

   

Hvordan harmonerer bokført verdi på varige 
driftsmidler med markedsverdi? Er takst innhentet? 

   

Er lån til selskap i samme konsern spesifisert?  

Betales normal rente eller driver vi subsidiering?  

Er det noe som tilsier at vi ikke får tilbakebetalt slike 
lån? 

   

Er det ytet lån i strid med aksjelovens § 8-7?    
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Omløpsmidler 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Er omløpsmidlene vurdert etter laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi? 

   

(Varelager er behandlet foran)    

(Kundefordringer er behandlet foran)    

Er det lån i strid med aksjelovens § 8-7 som er 
bokført under omløpsmidler? 

   

Er det inntektsført urealisert gevinst på aksjer eller 
andre markedsbaserte finansielle omløpsmidler? 

   

Bankinnskudd:  

 Er banken avstemt?  

 Følges reglene for skattetrekksmidler? 

   

Egenkapital 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Har styret vurdert hvorvidt egenkapitalen 
tilfredsstiller aksjelovens krav til forsvarlighet? (Jfr. 
asl.§§3-4 og 3-5) 
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Gjeld 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Foreligger det en spesifikasjon av lån med 
avdragsprofil og rentebetingelser? 

   

Hva er kassekredittrammen og hvor stor er 
utnyttelsesgraden siste år? 

   

Er offentlig gjeld forfalt til betaling?    

Er alle gjeldsposter avstemt med oppgave fra 
långiver? 

   

Hvor store sikkerheter er stilt for låneopptak og 
hvilke muligheter har vi for å stille sikkerhet for 
ytterligere låneopptak? 

   

Er pensjonsforpliktelser ført? (bare for ”store” 
selskaper) 

   

Balansen skal underskrives av hele styret og daglig 
leder 
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Noteopplysninger 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Skal bedriften følge Regnskapslovens regler for 
”store” eller ”små” selskaper? 

   

Er det komplette noteopplysninger i henhold til 
regnskapslovens kapittel 7? 

   

Nytt fom. 2006: Er antall årsverk sysselsatt oppgitt, 
samt opplysninger om obligatorisk 
tjenestepensjonsordning? 

   

Årsberetningen 

Sjekkpunkt OK ? Kommentar 
Oppfyller årsberetningen kravene til opplysninger gitt 
av regnskapslovens kapittel 3? 

   

Nytt fom. 2006: Er det gitt opplysninger om 
forsknings- og utviklingsaktiviteter? 

   

Er årsberetningen underskrevet av hele styret og 
daglig leder? 
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Evaluering 

(Fyll inn hovedkonklusjon, og eventuell anbefaling/godkjenning) 

 

Oppfølging 

(Hvilke avvik skal følges opp og av hvem, eventuell henvisning til handlingsplan og 
dato for nytt møte)  

 
 
Sign. Funksjon 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 
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