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Bak grun nen for gjen nom gan gen var at 
Brønn øy sund re gist re ne og Re vi sor for e nin-
gen i fjor høst ble eni ge om at Regn skaps-
re gis te ret skul le gjø re en ana ly se av års-
regn skaper med for mel le feil. Som kjent er 
det sel ska pets egne or ga ner som god kjen-
ner et års regn skap. Brønnøysundregistre-
nes kon troll hand ler om å sik re at nød ven-
dig in for ma sjon er tatt med, slik at regn-
ska pet kan re gist re res og gjø res til gjen ge lig 
gjen nom Regn skaps re gis te ret.

Re vi sor og regn skaps fø rer le ve rer 
bed re kva li tet
Bare om kring 15 pro sent av ak sje sel ska-
pe ne fyl ler ut regn skaps skje ma ma nu elt 
i Altinnportalen. Res ten over fø res fra fag-
sy ste mer. Det er stor for skjell på kva li te-
ten. Mens nes ten 13 pro sent av de ma nu-
elt ut fyl te regn ska pe ne er man gel ful le, 
gjel der det te bare ca. 4,5 pro sent av 
system innsendingene. Det er gjer ne regn-
skaps fø rer el ler re vi sor som står bak 
system innsendingene, mens sel ska pet fyl ler 
ut skje ma et i Altinn selv. Mye ty der alt så 
på at næ rings li vets hjel pe re fak tisk gjør en 
for skjell for kva li te ten på inn sendt ma te-
ria le.

Noen feil går igjen
Både re vi so rer, regn skaps fø re re og de regn-
skaps plik ti ge gjør li ke vel feil, men de kan 
lett unn gås.

Ofte hand ler det om å leg ge ved de do ku-
men te ne som skal føl ge for sen del sen. Den 
stør ste en kelt fak to ren i det kon trol ler te 
ma te ria let var mang len de note do ku ment 
(2510 regn ska per). 2375 av regn ska pe ne 
mang let re vi sjons be ret ning, og i 2048 regn-
ska per var ikke års be ret ning lagt ved.

And re ty pis ke feil er at det er hen vist til 
no ter som ikke fin nes igjen i note do ku-
men tet. Det fant vi mer enn 2500 
ek semp ler på. Ule se li ge do ku men ter før te 
til nek ting i 1260 til fel ler. Det kan dreie 
seg om skan ning med for dår lig opp løs-
ning, for li ten skrift og lik nen de unød ven-
di ge mang ler.

I ma te ria let var det også 1136 do ku men ter 
som hand let om feil en het el ler feil regn-
skaps år.

For bed rin ger i skje ma
For noen få år si den var det van lig at mer 
enn ti pro sent av års regn ska pe ne ble av vist 
av Regn skaps re gis te ret. Nå lig ger an de len 
på om kring 7,5 pro sent. Mye av ned gan-
gen skyl des over gan gen til elek tro nis ke 
skje ma er. Kon trol ler i skje ma ene hind rer 
inn sen ding med feil og gir var sel om 
mu li ge feil un der ut fyl lin gen.

Et ter kart leg gin gen i høst ser vi at vi kan 
bli flin ke re til å leg ge inn sli ke sper rer 
i skje ma ene, og at noen av kon trol le ne bør 
bli «stren ge re». Det vil si at en del til fel ler 
som tid li ge re bare re sul ter te i var sel om 
mu lig feil, her et ter blir reg net som ab so lutt 
feil, slik at skje ma et ikke kan sen des inn 
før for hol det er ret tet opp.

I den nye ver sjo nen av Altinn-skje ma ene, 
til bruk ved inn sen ding av års regn skap for 
2016, vil skje ma ikke kun ne sen des inn 
hvis:
• av krys ning av kon sern for hold ikke 

sam sva rer med ba lan se pos ten «In ves te-
ring i dat ter sel skap»

• det krys ses av for at års regn ska pet er 
satt opp et ter IFRS sam ti dig som det 
an gis at regn skaps reg le ne for små fore-
tak be nyt tes

• regn skaps pe ri oden over sti ger 18 må ne der

I til legg har vi lagt inn en god del fle re 
«ad vars ler». Det er alt så opp ford rin ger om 
å sjek ke at git te opp lys nin ger er kor rek te, 
men det vil være mu lig å sen de inn skje-
ma et slik det er fylt ut.

Det te er noen av de nye til fel le ne som 
fø rer til slik til ba ke mel ding i skje ma et:

Godt sam ar beid gir 
fær re feil til Regn-
skaps re gis te ret
Regn skaps re gis te ret har gjen nom gått grunn laget for å nek te god kjen ning av mer enn 22 000 regn-
ska per fra ak sje sel ska per for 2015. Mang le ne va ri e rer, men noen feil pe ker seg ut. Bed re kon troll 
før inn sen ding og bed re ma ski nel le kon trol ler i skje ma ene kan ret te på det mes te.

Un der di rek tør
Nar ve Amund sen
Brønn øy sund re gist re ne

Man ge glem mer å leg ge ved de do ku men te ne 
som skal føl ge for sen del sen.
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• Start da to er ikke 1. ja nu ar, men av slut-
nings dato er 31. de sem ber.

• Av slut nings dato er ikke 31. de sem ber.
• Det er an gitt at års regn ska pet er satt 

opp et ter reg le ne for «For enk let an ven-
del se av IFRS».

• Det er valgt «Nei» på spørs mål om 
regn skaps reg le ne for små fore tak be nyt-
tes, men re gist rer te salgs inn tek ter og 
ba lan se sum til si er at det te ikke er til-
fel le. Da blir det også ori en tert om kra-
vet til å le ve re kon tant strøm opp stil ling.

Sy stem le ve ran dø re ne kjen ner til alle end-
rin ge ne vi har gjort i skje ma ene, og er 
van lig vis ras ke med å im ple men te re til sva-
ren de i sy ste me ne. Vi reg ner med at for-
bed rin ge ne vil være på plass i tide også der.

Ryd dig og tid lig ute?
Regn skaps re gis te ret har er fart at inn sen der 
ved hjelp av enk le til tak før inn sen ding 
kan unn gå man ge av mang le ne som opp-
står.

God map pe struk tur og for ståe li ge do ku-
ment navn gir god kon troll på det som skal 
leg ges ved års regn ska pet for den en kel te 
kli en ten. På øver ste map pe nivå er det 
prak tisk å sor te re på sel skaps navn, på nes te 

nivå sor te res det på regn skaps år, der et ter 
bør fil nav ne ne be skri ve type do ku ment 
med regn skaps år og sel skaps navn.

Det er vik tig å for sik re seg om at ved leggs-
fi ler som ikke kan re di ge res (for eks em pel 
pdf ), har god bil de kva li tet, til strek ke lig 
stør rel se på skrift og en font med god les-
bar het.

Regn skaps re gis te ret reg ner med å mot ta 
over 350 000 års regn ska per i lø pet av 
2017. Av dis se kom mer om trent 200 000 
i juni og juli. I den mest hek tis ke pe ri oden 

vil det opp stå kø, og ven te ti den før re gist-
re ring kan bli i leng ste la get. Vårt råd er 
der for å sen de inn regn ska pe ne så snart 
ma te ria let er klart. Bed re for de ling av mot-
ta ket hos oss sik rer ras ke re be hand ling for 
den en kel te regn skaps plik ti ge.

Brønn øy sund re gist re ne har etab lert fas te 
dia log mø ter med Re vi sor for e nin gen der vi 
sam men job ber med for bed rings til tak for 
å gjø re det enk le re for re vi sor, regn skaps fø-
rer og de regn skaps plik ti ge. Vi er der for 
spent på inn komst og nek tings pro sent 
i 2017.

Tje nes te le ve ran dø rers 
øken de be hov for 
at tes te ring
Glo bal kon kur ran se og glo balt kost nads press har ført til at be drif ter set ter ut sta dig fle re funk sjo-
ner til spe sia li ser te tje nes te le ve ran dø rer. Det te gjel der også tje nes ter som ikke er knyt tet til kjer-
ne virk som he ten. Med det te øker også ri si ko en.

Økt glo bal kon kur ran se
Out sour cing er ikke len ger be gren set til 
ru ti ne mes sig kon tor støt te. Det kan være 
igang set ting, re gist re ring, be hand ling og 
rap por te ring av uli ke trans ak sjo ner, noe 
som kan på vir ke or ga ni sa sjo nens regn ska-
per og sen tra le for ret nings pro ses ser di rek te. 
Til sy ven de og sist er virk som he ten selv 
an svar lig for sitt eget kon troll mil jø, og 
det te fø rer til stør re et ter spør sel et ter at tes-

te ring av kon trol ler for ak ti vi te ter som 
ut fø res av nett opp tred je par ter. Når sel ska-
pet selv er an svar lig for sitt kon troll mil jø, 
kan det være øns ke lig med en sik ker het for 
at den de len som er out sour cet, også hol der 
den stan dar den som er øns ke lig. I ser vi ce-
av ta len er det ofte av talt at kjø per av tje nes-
te ne har an led ning til å gjen nom fø re sli ke 
kon trol ler, men i man ge til fel ler blir den ne 
mu lig he ten ikke be nyt tet.

Regnskapsregisteret
• Etter regnskapsloven har alle rett til innsyn i bedriftenes årsregnskaper. Brønnøy-

sundregistrene tar imot mer enn 300 000 regnskaper hvert år og gjør dem lett 
tilgjengelige. Det sikrer et transparent næringsliv og tillit mellom samhandlende 
parter.

• I 2016 ble det hentet ut mer enn 150 000 regnskaper fra Brønnøysundregistrene, 
som regel direkte fra Regnskapsregisterets selvbetjeningsløsning. Samtidig leveres 
det både fullstendige regnskaper og utvalgte datafelt via et stort antall kommersi-
elle distributører.

• Formidling av regnskapsdata til andre offentlige myndigheter hindrer gjentatte 
spørsmål fra det offentlige. For eksempel får Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten 
daglig både regnskapskopier (bildefiler) og data fra Regnskapsregisteret.

• Kopi av regnskaper er gratis for alle og lett tilgjengelig på etatens nettsted, www.
brreg.no.

Stats au to ri sert re vi sor
Gun nar Sot nakk
Part ner KPMG

M.Sc. Economics
San na Suvanto
Di rek tør i In for ma ti on Risk  
Management KPMG


