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Norges fjerde største sparebank med forretningskapital på NOK 147 milliarder 
kroner.

Hjemmemarkedet er Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus – et marked med over 
1,7 millioner innbyggere.

Hovedkontor i Hamar, 38 bankkontorer og  1.146 årsverk. 

Del av SpareBank 1-alliansen og eier 12,4 % av SpareBank 1 Gruppen AS.

Bredt produktspekter – tradisjonelle banktjenester, leasing, regnskapstjenester og 
eiendomsmegling.

324 000 kunder og en privatmarkedsandel på 74 %.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Før vi starter:2 minutter om oss: Sparebank1 Østlandet.4. Største Sparebank, med solide røtter.Dagens bank resultat av fusjon i 2017 mellom SB Hedmark og Oslo/Akershus.Skulle du oppdatere noen tall fra Q3?



Attraktivt marked med store vekstmuligheter
Stor aktør på Østlandet med hovedfokus på Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus

Kilde: SSB, Eurostat   |   Kommentar(*): Blant hovedsteder i Europa

INNLANDSREGIONEN 
Hedmark og Oppland

• Omlag 8 % av 
landets befolkning 
(390.000 innbyggere)

• Over 6 % av BNP
• Norges største landbruks- og skogbruksregion
• Bredt næringsliv dominert av SMB
• Mest syklisk stabile regionen i Norge med begrenset 

eksponering mot olje, shipping eller fiskeri 

HOVEDSTADSREGIONEN 
Oslo og Akershus

• Omlag 25 % av 
landets befolkning 
(1,26M innbyggere)

• Over 33 % av BNP
• Norges viktigste beslutningssenter – inkluderer 

sentrale myndigheter
• Europas nest høyeste utdanningsnivå* og over 

halvparten av Norges FoU
• Svært høy befolkningsvekst
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Et komplett finanshus for bedrifter
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Regnskapstjenester
Factoring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Totalleverandør av finansielle tjenester – En del av sparebank1 alliansen



MED BANKEN SOM SAMARBEIDSPARTNER

Fra ide til suksess
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Hvordan lykkes som gründer? 
- Fra ide til suksess



Viktige elementer i 
planprosessen
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1. En god forretningsplan
2. Avstemme forventninger og 

ambisjoner – særlig når det er 
flere grundere

3. Budsjett
‒ Særlig vekt på likviditet
‒ Behov for kapital?

4. Organisasjonsform
5. Avtaleverk
6. Samarbeidspartnere

Brukernavn
Presentasjonsnotater
OBS: Org. form står to ganger, 4 og 6.Forretningsplan- viktig for både bedrift og for banken når det skal gjøres en vurdering.Likviditetsbudsjett: Utgifter kommer før kostnader.  For å få en godt start er det viktig å ha laget et budsjett for minimum første driftsår. Da vil du fort se om du har nok penger eller om du må ut å finne investorer.Org.form:  Skal du drive alene eller sammen med noen? Skal det være en bi-inntekt/hobby eller skal det satses større. Mye man må tenke på her.Avtaleverk: Hvis fire stk skal starte selskap, plutselig vil to selge seg ut etter et år. Hva gjør man da? Viktig å være forberedt på dette. Samarbeidspartnere: Folk som har relevant erfaring, regnskapsfører (Samarbeidspartner må tilføre deg den kompetansen du har behov for)



1) Valg av Selskapsform – aksjeselskap eller personlig selskap

Presentasjon text8

• Er en organisasjonsform hvor en fysisk 
person står ansvarlig for en 
næringsvirksomhet.

• Foretaket må minst inneholde eierens 
etternavn.

• Hun/han har fullt økonomisk ansvar 
for virksomhetens gjeld eller 
forpliktelser. 

• Eieren bestemmer alt i foretaket. 
• Foretaket må ha adresse i Norge og 

person må ha fylt 18 år. men behøver 
ikke være bosatt her

• Eieren av et ENK plikter ikke å skyte 
inn kapital i foretaket , siden hun/han 
uansett står personlig ansvarlig.

• Overfor kreditorer er du kun ansvarlig for 
det beløpet du har skutt inn som 
aksjekapital

• Kan ha flere eiere
• Som ansatt har du fordel i eget AS  - krav 

på mange av de samme trygdeytelsene 
som andre ansatte

• Trygghet i kunde/ leverandørforhold

• Minimum Aksjekapital er kr 30.000,- (kan 
betale kostnader ved etableringen) Må ha 
et styre med minst ett medlem

• Strengere krav til regnskap for de med 
oms over 5mnok

Det finnes fordeler og ulemper med de forskjellige selskapsformer og du må finne den selskapsformen som 
passer bedriften din best.

17.10.
2019



Først: 
Den tekniske biten

9

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Stiftelsesdokument (og vedtekter?)Dette er nødvendig dokumentasjon som må ligge i bunn ved etablering av AS. Du finner gode maler på dette på altinn eller du kan få regnskapsfører til å hjelpe deg. Åpningsbalanse (hvor mye trenger man å kommentere her egentlig, kanskje eventuelt at du kan inn med ting-innskudd? )Når banken har fått inn denne dokumentasjonen oppretter vi en konto for innbetaling av aksjekapital. Når pengene er innbetalt bekrefter vi dette og kunde kan laste opp all dokumentasjon på altinn.Neste nå er å vente på at selskapet blir registrert i brønnøysund hvor det da samtidig får et organisasjonsnummer. Når org nå foreligger kan driften begynne og vi i banken gjør da en behovsavdekking slik at bedriften din får de produktene som trengs. En god start er kjempeviktig!
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Men som sagt: Det er også et impulsivt alternativ.Å etablere et aksjeselskap er kjapt10 minutter på våre hjemmesider (med innlagt mulighet for pause)Omtrent det samme på Altinns siderHa 30 000 kr klareOg selskapet er ditt.Registrere AS ved å bruke selvbetjent løype i altinn, skal vi si at vi tar en demonstrasjon av det på vår stand kanskje? Få folk til å komme dit for en prat?

https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift/tips-og-rad/starte-bedrift.html#registrere-selskapet
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift/tips-og-rad/starte-bedrift.html#registrere-selskapet


Få bedre 
oversikt med 
våre digitale 

bedriftsverktøy!
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Du har også oversikt over din økonomi på våre digitale flater som nettbank bedrift og mobilbank bedrift. Har du f. eks økonomissystem kan du kobler det opp i vår nettbank bedrift.
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Budsjett:

• Du må tro på det!
‒ Det er din risiko

• Husk likviditetsbudsjettet!
‒ Minimer blodbadet
‒ Utgifter kommer før 

inntekter!
‒ Det tar alltid lengre tid enn 

du tror!
‒ Det er alltid dyrere enn du 

tror!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Understreker hvor viktig budsjett er, sier jo litt om det på foil nr.9.Husk at ting tar tid- og at utgiftene kommer før inntektene. 



Alene eller sammen 
med andre?
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Husk når flere er sammen:
• Bruk god tid på planlegging –

sjekk at alle har samme 
virkelighet.

• Være nøye og skriftlige på alle 
avtaler.
‒ Avtaler må skrives når alle er gode 

venner og ingen tror de trengs.
‒ Det er for sent å skrive avtaler når 

en trenger avtaler….
‒ Hva gjelder for exit, kapitalbehov, 

salg, utbytte osv



Vurdering ved finansiering
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Egenkapital Ledelse Betjeningsevne Risiko Sikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Egenkapital:Sikkerhet:MotivasjonskausjonPåvirker konsekvensen for banken om lånet ikke skulle betjenes.Sikkerheten påvirker muligheten for å få lån og ikke minst prisen-Betjeningsevne:Hvordan vil kunden klare å betjene sine kostnader? Kanskje må kunde ha en driftskreditt i en oppstartsfase for å ha en buffer. Hva viser likviditetsbudsjettet?Ledelse:Relevant erfaring/utdanning?HistorikkRisiko:Forstår vi risikoen- og deler vi oppfatning med kunden?



Hva kan vi hjelpe en nyetablert bedrift med?
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Marked
Ansatte/ 
pensjonFinansiering, 

leasing eller 
lån.

Hvor skal jeg begynne? 

Hva trenger jeg? 

Hva er lovpålagt? 

Hvem kan hjelpe meg?

Forsikring

Konto, 
nettbank, 

mobilbank 
og kort

Regnskapsfører

Inkasso

Betalingsløsninger 
og faktureringEtablering av din 

bedrift. Investeringss
enteret

Faktoring

Eiendomsmegling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva mener vi med  marked her?  Vet ikke. 



Tilgang på kapital
Egenkapital
•Gründer

• + Får overskuddet/Del av verdivekst
• - Taper innskutt/investert beløp
• Ofte kun denne virksomheten

•Investor
• + Får overskuddet/Del av verdivekst
• - Taper innskutt/investert beløp
• Sprer risiko

Fremmedkapital
•Bank

• + Får tilbake pengene - med renter
• - Taper lånebeløpet

Det offentlige / 
støtteordninger

Nye aktører / 
crowdfunding

Risiko
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avgjørende viktig før du kontakter banken:Forstå/se forskjellen på egenkapital og fremmedkapitalGrundere er høy risikoVår oppside er å få tilbake pengene, men noen prosent renterVår nedside er å tape alt.Vi taper oftere på nystartede selskaper enn på etablerte virksomheter – og renta blir deretter.Derfor er ikke nødvendigvis banken svaret på alle kapitalutfordringer.Hva er da viktig for banken- Tro på grunderen- Gode planer. Forretningsplan og budsjett. Tar høyde for det uforutsette.- Er det andre som kan være med – enten for å avlaste risiko (sikkerhet) eller ta deler av kapitalbehovet



Vår Visjon

Sammen om 
å skape

• Vi skal skape verdi i og for regionen vi 
er en del av

• Vi er banken for folk flest
• Vi er nærmest kunden i deres hverdag 

og er derfor dyktige i å forstå hva som 
gir kunden verdi

• Vi fornyer oss og strekker oss langt i alt 
vi gjør for å være nyttige for våre 
kunder i deres hverdag

Våre verdier –
Dyktig, nær og engasjert

Kontakt oss:
• I ett av våre 24 kontorer i Innlandet
• På telefon 915-07050
• Via nettsidene våre
• Via e-post: bedrift@sb1ostlandet.no
• Eller kontakt oss for et Nettmøte
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vad forventer du av en bank?Hvordan ønsker du og kommunisere med banken? (mail-nettmøter-telefon-fysiskt møte mm)Hva forventer du av din rådgiver?Forventer du og blitt betjent av ett bedrift senter eller få en personlig rådgiver?



Tallene taler aldri for seg selv!
Hva kan en regnskapsfører hjelpe din bedrift med?

Hans Petter Nissen, Ideell Økonomi



Hvorfor regnskapsfører? Er ikke det dyrt?

• Gründeren har nok å gjøre …
• Frigjøre tid til kjernevirksomhet
• Gjøre det du kan best, og la andre 

gjøre det de kan best
• Bruke tid på å tjene penger

• Sikre kvalitet
• Underlagt 

• lov om regnskapsføring
• god regnskapsførerskikk

• Lovpålagt - nei
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Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

https://www.flickr.com/photos/iammadforit/3525440885
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Hvorfor regnskapsfører?

• Tallene taler aldri for seg selv …
• Oversette tallene
• Analyse, hva betyr tallene og avvik 

fra budsjett, fjorår, mv
• Prognose, hva skjer framover
• Hva med balansen … 

• Faresignaler
• Finansieringskilde
• Likviditet

• Samarbeidspartner 
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Trenger jeg revisor?

• Hovedregel
• Regnskapsplikt = revisjonsplikt

• Unntak
• Små AS (og enkelte andre selskap)

• < 6 MNOK i omsetning
• < 23 MNOK SUM eiendeler
• < 10 ansatte i gjennomsnitt for året

• ENK
• < 5 MNOK i omsetning
• < 20 MNOK i sum eiendeler
• < 20 årsverk i gjennomsnitt for året
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Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

http://www.derechotk.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Hva kan en regnskapsfører hjelpe med?

Det åpenbare
• Løpende regnskap
• Avstemminger og kontroll
• Periodisk rapportering
• Lønn og personal
• Skattemeldinger
• Årsregnskap

Det fornuftige
• Konstruktiv, kritisk 

diskusjonspartner
• (Strategisk) planlegging og 

budsjettering
• Økonomiske analyser
• Praktisk, administrativ bistand
• Rådgiver

22



Diskusjonspartner

• Utnytte erfaringen
• Kjenner flere bransjer
• Har lært av sine og andres feil
• Stille de kritiske spørsmålene
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Planlegging og budsjettering

• Gjort det før…
• Har gode verktøy
• Sørger for sammenheng med 

regnskapet
• Har ofte bransjetall

24

Mål og 
Plan

Budsjett

Aktivitet

Regnskap



Økonomiske analyser og råd

• Hva forteller tallene?
• Hva kan bedre lønnsomheten?
• Hvor er risikoen – økonomisk?
• Hvordan påvirker aktiviteter 

økonomien i virksomheten?
• Finansiering og likviditetsstyring

Mål og 
Plan

Budsjett

Aktivitet

Regnskap

25

Analyse



Praktisk, administrativ bistand

• Arkiv (elektronisk)
• Registrering i Brønnøysund
• Nettverk

• Advokat
• Revisor
• Bank, finansiering
• Forsikring
• Inkasso

• Personal / HR / HMS
• Statistikker, rapporter, …

26



Rådgiver
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• Kjenner deg og din virksomhet
• Bred erfaring fra samme og/eller 

andre bransjer
• Tørr å utfordre deg
• Har taushetsplikt
• Vær i forkant…



Krav til regnskapsfører og ansvar

Formelle krav
• Regnskapsfører skal enten være

• Et autorisert 
regnskapsførerselskap, eller

• Ha personlig autorisasjon

• Regnskapsføring i næring 
• Regnskapsførerloven
• Regnskapsførerforskriften
• God regnskapsførerskikk

Ansvar
• Du setter ut oppgaver, ikke 

ansvar …
• Du vil være ansvarlig for feil og 

mangler ift eksterne parter.
• Du kan søke regress hos 

regnskapsfører

• Oppdragsavtalen er viktig!
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Ideell Økonomi AS

• Takk for meg!
• Hans Petter Nissen

• Autorisert regnskapsfører / 
regnskapsførerselskap

• Medlem Regnskap Norge
• Besøksadresse:

• c/o  Business Jessheim AS
• Jessheim Storsenter, 4. etg

• Kontaktinformasjon:
• 975 44 278

• hans.petter@ideellokonomi.no
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En god start
Næringsvirksomhet, regnskap, bokføring og skatt
Svein Grane, Skatteetaten



Hva kjennetegner næringsvirksomhet?
• egen regning og risiko
• varighet og omfang
• egnet til å gi overskudd
• aktivitet
Alle kriteriene må være oppfylt.

Hobby eller næring? 

Veiviser: «Er jeg næringsdrivende»

31

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Regning og risiko: Hvem har faktisk og økonomisk råderett over driftsmidler?  Ansvar for påløpte utgifter og nyter fordel av innvunne fordeler?Varighet og omfang: Enkeltstående mer tilfeldige oppdrag er ikke næringsvirksomhet		Økonomisk overskudd: Virksomheten må være egnet til å gi overskudd når en ser virksomheten over tid (noen næringer så lang tid som 4-5 år)Aktivitet: Helhetsvurdering av fysisk og økonomisk omfang, varighet. Passiv kapitalavkastning er ikke næringsvirksomhet, for eksempel utleie av egen bolig. Samlet vurdering av alle kriteriene om virksomhetsbegrepet er oppfylt.Avgrensning mot hobby (privatsfæren) og mot det å være arbeidstaker. Kort forklaring av de ulike begrepene, men med hovedvekt på at vi forutsetter de er næringsdrivende når de har registrert en virksomhet i Brønnøysund/mva-registeret. Likevel noe de bør tenke gjennom ved oppstart.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/hobby-smajobber-og-ekstrainntekt/er-jeg-naringsdrivende/


Oppstart av 
virksomhet
• Er den økonomiske aktiviteten 

skattefri hobby eller skattepliktig 
virksomhet?

• Hvordan behandles 
oppstartsperioden?

• Du finner veileder på 
skatteetaten.no

• RF-1298

32

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du kan få endret ligningen og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.For å holde orden og oversikt – Kan du benytte skjema RF1298 ”Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt”. Skjemaet finnes her: skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/Jeg-vil-i-gang/Hobby-eller-naring/Når vilkår for skattepliktig virksomhet er tilstede, leverer du næringsoppgave 1  RF-1175  sammen med skattemeldingen og legger ved utfylte skjema - ett skjema for hvert år. Næringsrapport skatt er en ny og forbedret leveringsform  for bedrifter med enkle skatteforhold. Fordeler ved Næringsrapport skatt for deg som skal rapportere:Automatisk beregning av verdier underveisHint som hjelper deg med å fylle ut feltene riktigUtfyllende hjelpetekster med eksemplerMulighet til å velge bokmål, nynorsk eller engelskEn rapport som er bedre tilpasset din bedrift enn de gamle skjemaeneMed Næringsrapport skatt slipper du:Å hente opp de skjemaene du skal brukeÅ gå frem og tilbake mellom skjemaene du skal levereÅ gjenta  de samme opplysningene i ulike skjema, år etter år 



Hva må du gjøre?
Registrere virksomheten
• Enhetsregisteret
• Foretaksregisteret (varesalg – ansatte)
• Merverdiavgiftsregisteret

Gi beskjed ved endring av adresse, fullmakt, 
kontonummer, bransje osv.

Ved opphør/avslutning av bedrift – sjekk veileder 
«Avslutte bedrift» på skatteetaten.no.  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke alle trenger å registrere seg i foretaksregisteret. For ENK som ikke driver varesalg og som ikke har mer enn fem ansatte er det frivillig å registrere seg i Foretaksregisteret.Skattekontoret må få direkte beskjed om hvem som har fullmakt til å ta i mot brev osv vedrørende din selvangivelse.Melde til skattekontoret om opphør av næring: Ved opphør av næring er det veldig viktig at den næringsdrivende leverer den selvangivelsestypen som er tilsendt, og gjør merknader om at næringen er opphørt. 



Hvorfor skal du føre regnskap?
Lovpålagt for alle næringsdrivende

Regnskapet er grunnlag for
• deg selv
• skatt
• merverdiavgift
• arbeidsgiveravgift
• eksterne interesser

 bank
 investorer

34

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et riktig og ajourført regnskap er viktig verktøy for deg!Hvorfor føre regnskap? Lovpålagt – bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2Hvem må utarbeide årsregnskap?Større enkeltpersonforetak (ENK)               eiendeler over 20 mill. NOK eller flere enn 20 ansatte (årsverk)Aksjeselskaper (AS og ASA)Ansvarlige selskap (ANS og DA)Regnskapet er grunnlaget for:skatt som beregnes ut fra inntekt og formue i selvangivelsenajour ift innsending av omsetningsoppgaverarbeidsgiveravgift hvis det er lønnsutbetalingerBanken ifm. investeringslån og kassakreditt For deg selv for å ha kontroll på økonomi og drift som også vil være tillitskapende i forhold til leverandører, bankforbindelser, samarbeidspartnere etc.



Regnskap
Regnskapet skal føres så ofte som mulig.

Krav:
• kontanttransaksjoner skal registreres daglig
• merverdiavgiftspliktige; krav til ajourhold annen 

hver måned (oppgaveinnsending)
• ajourhold minst hver fjerde måned
• ett år hvis det er færre enn 600 bilag

Må normalt bruke regnskapssystem

35

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Krav til ajourhold er hjemlet i Bokføringsloven. Bokføring og ajourhold er omtalt i § 7. Kontanttransasksjoner skal registreres daglig, med mindre det benyttes fast kasse. Bokføringsloven § 4, 5. ledd:Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningens karakter og den bokføringspliktiges art og omfang tilsier.Bokføringsloven § 5, 1. ledd:Minimum hver fjerde måned, eller for hver periode med pliktig regnskapsrapportering, for eksempel skal merverdiavgiftsoppgjøret tas annenhver måned. (Dersom ikke årstermin er innvilget)MEN LIKE VIKTIG:Skal regnskapet være et verktøy til støtte for den næringsdrivende i driften, er det først når et regnskap er ajourført og oppdatert, at nyttig informasjon kan hentes ut av det. For egen del; hvordan det går det med bedriften? Når bedriften har drevet en stund, kan salgstall og regnskap brukes som måling av utviklingen, hvordan gikk salget denne måned i forhold til forrige, i forhold til i fjor etc



Oppbevaring og sikring
Hovedregel – regnskap og bilag skal oppbevares i 5 år.

Regnskapet skal oppbevares betryggende.

• Sikres mot endring, sletting eller tap.
• Oppbevares elektronisk eller på papir.
• Oppbevaringsplikt også etter opphør.
• Skal skje i en form som opprettholder muligheten til å lese materialet.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bokføringsloven § 4, 8. ledd: Oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering.Bokføringsloven § 13: Gir anvisning på hva som skal oppbevares hvor lenge og på hvilken måte.Krav om at materiellet skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden.Papirbasert regnskap skal oppbevares i Norge, elektronisk regnskapsmateriale kan på visse vilkår oppbevares i et av de nordiske landene. Bokføringsforskriften § 7-1: Regnskapsmaterialet skal oppbevares på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig etter bokføringslovens § 13b. Disse skal være tilgjengelig elektronisk i 3 år og 6 mnd etter regnskapsårets slutt. 10 års oppbevaring: Prosjektregnskap bygge og anleggsbransjen – bokføringsforskriften § 8-1-5Kapitalvarer – bokføringsforskriften § 7-3Med kapitalvarer menes: maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst 50 000 kroner, likevel ikke kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift etter § 6‑6 annet leddfast eiendom som har vært gjenstand for ny‑, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100 000 kronerKunde- og leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak - bokføringsforskriften §  8-13-4. 



• Faktura utstedes snarest mulig og senest 
en måned etter levering av varen/tjenesten.

• Skal ha automatisk nummerering - ikke 
mulig å redigere.

• Kreditnota hvis det er feil på faktura.
• Formelle krav til faktura/salgsdokument.

• Kassasystem må ha produkterklæring fra 
leverandør

Faktura/kassasystem
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fakturaen er grunnlag og dokumentasjon for regnskapsføringen.Bokføringsforskriften § 5-2-2: tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon. Snarest mulig og innen en måned etter levering. Bokføringsforskriften § 5-2-3: månedlig fakturering. Leveranser for faktureres månedlig, kan faktureres innen 15 virkedager i måneden etter leveringsmåned. Bokføringsforskriften § 5-2-4: løpende levering av varer og tjenester. Fakturering skal senest skje en måned etter utløp av den alminnelige omsetningsoppgaven. Ved anbud kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen. Bokføringsforskriften § 5-2-5: strøm, telefoni ol. Faktura basert på faktisk forbruk kan benytte lengre fakturaperiode, men maks en periode på ett år. Det stilles bestemte krav til hva du som selger må ta med på fakturaene dine - bl.a. for at dine kunder skal få fradrag for MVA. Dette kommer på neste foil! Tilsvarende krav når du som kjøper mottar fakturaer fra andre bl.a. for at du skal få fradrag for MVA Du kan ikke ”ordne” selv på en inngående faktura for at den skal bli korrekt. Dersom feil/ mangler i tilsendt faktura: Be din leverandør om ny og korrekt fakturaVed feilfakturering  må det utstedes en  kreditnota. Kreditnotaen opphever den opprinnelige utsendte fakturaen. Deretter utstedes ny faktura. Alle transaksjonene skal bokføres.Skattemessig tidfesting: Inntekt er opptjent når vare/tjeneste er levert. Regnskapsmessig tidfesting: Inntekt skal føres etter dato på faktura.  Oppbevaringsplikten: Hovedregel 5 år (enkelte unntak: 3 ½ år) 



Mister rett til fradrag i skatt og merverdiavgift 
ved betaling med kontanter 10 000 kroner 
eller mer. 

• Gjelder også utbetaling av lønn.
• Er betalingen splittet gjelder 

totalsummen.

BRUK BANK!

Betaling med 
kontanter
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Betaling via bank som vilkår for fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven�Det skal bare gis fradrag etter skatteloven, eller fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven når betaling skjer via bank, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000 kroner, se Prop. 1 L (2009-2010) avsnitt 5.3. Tilsvarende vilkår er også vedtatt for retten til kompensasjon av merverdiavgift etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kap. 16.Strenge regler for håndtering av kontantomsetning. Det er viktig å være oppmerksomme på at aksjeselskaper kan miste fradragsretten for kostnader dersom betalingen er foretatt ved bruk av kontanter. Aksjeselskapet kan bli ansvarlig for merverdiavgiften ved kjøp dersom de betaler med kontanter og selger ikke har håndtert sitt merverdiavgiftsforhold korrekt. (Utstedt korrekt faktura, er registrert i mva-registeret, betaler sin utgående avgift). Et slikt medvirkeransvar gjelder også styrets ledelse dvs. daglig leder/styreformann m.fl.Hensikt: Motvirke skatte- og avgiftsunndragelser



Skatt
• Forskuddsskatt – beregnes ut fra forventer næringsinntekt/overskudd

• AS betaler forskuddsskatt to ganger årlig
• Innehaver av enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig

• Skattemelding
• Enkeltpersonforetak: Felles skattemelding for innehaver/næring.
• Aksjeselskap: Egen skattemelding for selskapet.

Flere alternative leveringsløsninger, men begge selskapsformene har 
leveringsplikt og må leveres elektronisk.



Merverdiavgiftsregisteret
Forutsetning for registrering 
• det drives næringsvirksomhet
• omsetningen overstiger 50 000 kroner i løpet av 

en 12-måneders periode

Hovedregelen er at all omsetning av varer/tjenester 
er avgiftspliktig . Noen unntak…
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Næringsbegrepet gjennomgått i del 1 – bare referer til detMerverdiavgiftsloven § 2-1: Næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder. HUSK Å LEGGE VED KOPI AV FAKTURAENE SOM VISER OMSETNING PÅ OVER KR 50 000Husk å påføre søknaden bankkto.nr. og tlf.nrNB!  At vurdering av beløpsgrense ikke følger kalenderåret, men siste 12-måneder. Den næringsdrivende må påregne noe behandlingstid for å bli registrert i mva-registeret. Det er også mulig å registrere seg ved å fylle ut papirskjema og sende inn. 



Merverdiavgift
• Innbetaler innkrevd avgift etter fradrag for betalt avgift
• Rapporteres på egen skattemelding
• Mange unntak i fradragsretten



Kurs for nye 
næringsdrivende
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal ikke lære oss regnskap i dag. Det er ikke mulig på så kort tid, så dette blir en generell innføring, et lite innblikk. Som vedlegg finner du forklaring på regnskapsbegrepene.En innledning kan være:Måten vi fører regnskap på i dag er den samme som på 1400-tallet.Luca Pacioli, en fransiskanermunk, beskrev regnskapssystemet slik vi bruker det i dag med debet, kredit og dobbelt bokføring. 



Hvem passer kurset for?
• Alle som skal eller har startet opp 

næringsvirksomhet

• Enkeltpersonforetak/aksjeselskap

• 230 kurs – dekker hele landet

• Varighet; 4 - 4,5 timer

• Gratis – også kaffen…

• www.skatteetaten.no/kurs

http://www.skatteetaten.no/kurs
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvem er jeg?Kjersti, 41 årKom nettopp hjem fra Peru��Jeg elsker digital kommunikasjon og duppedingser. Var veldig glad for at jeg kunne kjøpe meg en batterilader som gikk på solceller før jeg dro. Jepp. Jeg er morsom sånn.Jeg har jobbet med digital kommunikasjon om markedsføring siden Facebook het nettopp det, og betegnelsen sosiale medier og content marketing ikke eksisterte. Det var bare plattformer og teknologi vi brukte for å generere resultater.Men sosiale medier er spennende, og ved siden av SoMeThings driver jeg også nettbutikken OuiOui.no og lanserer min egen podcast i løpet av et par uker. Jeg er utdannet sexolog, men er selger, markedsfører og kommunikasjonsnerd i bunnen. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppstarsmarkedsføring og sosiale medier – det er jo endel å snakke om..... 



HVA SKAL MAN 
PRIORITERE?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
DET KOMMER AN PÅ HVEM MAN ER��DE SOM KOSTER PENGER OG DE SOM ER SÅ OG SI GRATIS (alt du trenger å investere er litt kreativitet og noen apper på mobilen)Kong Salomo�Store kampanjerJørgen Hattemaker�AdWords�Display / banners��For alle�SEO�Innhold/Blogg�Instagram�Facebook�Snapchat�Nyhetsbrev���For de med litt ekstra guts og vilje�YouTube�Podcast



SPARE KOSTNADER

Kundeservice

Selvhjelp

Informasjon

BYGGE MERKEVARE 
/ BRAND

God service

God omtale

God PR

TRAFIKK TIL SIDEN 
/ SALG

Lanseringer

Buzz

Selge

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HVA SKAL MAN VELGE Å GJØRE DA?Det er viktig å definere konkret hva vårt mål er. Kan vi tallfeste det er det enda bedre! Etc: Hvor mye kan vi spare inn på kundesenteret ved å benytte Facebook som kanal? ��Hvor mye kan vi tjene på å forbedre SEO og øke trafikken til nettsidene?



«TRAFIKKDRIVERE»

Kan være både 
«organiske» 
og betalte

Kan være både  
direktelenker eller 

henvisninger

Kan være muntlige, digitale og 
sporbare eller på papir, radio og 

tv.

Eller andre steder du vil ha 
trafikk fra brukere / kunder

Nettsider og andre 
medier som flytter 

trafikk fra seg selv og 
over til nettsiden din

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FOR DE FLESTE ER DET VIKTIG Å DRIVE TRAFIKK - Trafikk driver salg og gir kundene selvhjelpsmuligheter som sparer deg for tid og penger. 



Verdensbestebutikk.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I EN PERFEKT VERDEN ER MAN HER OG JOBBER�VI ER PERFEKT MEDN VERDEN ER IKKE DET – hvordan fungerer de ulike trafikkdriverne mot og med hverandre?



Verdensbestebutikk.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
ET PERFEKT BILDE PÅ HVORDAN ALLE KANALENE BØR JOBBE SAMMEN



SPARE 
KOSTNADER 

SKAPE 
OMDØMME    

FREMME 
SALG

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det tar oss tilbake hit ;)HVA ER VIKTIG FOR DEG



HVA ER VIKTIG FOR
KUNDENE DINE? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
HVA ER VIKTIG FOR KUNDENE / BRUKERNE DINE?



HVA KAN DU?

HVA HAR DU TID TIL?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva har du tid til og hva kan du?



MERKEVAREBYGGINGTRAFIKK TIL SIDEN / 
SALG

KUNDESERVICE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De ulike mediene kan brukes i stort sett alle sammenhenger, men noen er større enn andre



HA EN 
PLAN!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Uansett hva du gjør; Det viktigste er å ha en plan!



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjerne en redaksjonsplan – eller to��Så du får oversikt over hva som skjer når



VÆR 
NYSGJERRIG

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Snakk om noe folk bryr seg om! SE kundene dine!



SELVREALISERING
personlig, åndelig

ANERKJENNELSE
selvaktelse, status

SOSIALE BEHOV
tilhørighet, kjærlighet

TRYGGHETSBEHOV
sikkerhet, beskyttelse

FYSIOLOGISKE BEHOV
sult, tørste, søvn osv

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vil LIKER jo å bli sett – vi liker å føle tilhørighet – og bety noe��MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE



BRY DEG 
OM

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Interesser deg for hva folk bryr seg om. Ikke snakk om hva DU nødvendigvis bryr deg om. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Har dere sett The Boys på Amazon Prime?Ingen vil ha superhelter i kapper som bare faker at de bryr seg.Vi har byttet CRM system!Vi er 40 år i år!Hipp hurra for Inga har bursdag!Whats in it for me?



DIALOG

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I sosiale medier snakker vi MED kundene våre  - ikke til
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Sosiale medier er ikke sånn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er ingen som tar seg tid til å lytte til hva du har å si om du ikke bryr deg om hva de sier tilbake
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...det er litt mer sånn...

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Opprett dialog med kundene dine – hør på dem – utvikle deg sammen med dem. Folk vil bli sett! Og de vil bli hørt.



«Customer experience is the full, end-to-
end experience. 
It starts when you first hear about
Amazon from a friend, 
and ends when you get the package in the mail 
and open it.»

Jeff Bezos, Amazon

Kundeopplevelsen



1.NAVN 
2.REGLER
3.PERSONVERN
4.LA DEG INSPIRERE
5.FINN DINE AMBASSADØRER
6.HAR DU LYST HAR DU LOV
7.SE OPP FOR TIDSTYVER

Brukernavn
Presentasjonsnotater
FØR DU GÅR I GANG OG ER KREATIV:��Sikre deg navnene du trenger på de ulike medieneSett deg inn i reglene (lik og del)Ta hensyn til personvern GDPR og generell høflighetKreativitet – copy with pride – men husk rettigheter til lyd, tekst og bilde Aldri undervurder folk som ønsker å bli sett – de er dine ambassadørerGjør det fordi du vil – ikke fordi du MÅHar du ikke tid eller lyst kan du la andre gjøre jobben for degNAVN – vær enkel å finneREGLER – de er ikke til for å brytes PERSONVERN – GDPRLA DEG INSPIRERE – copy with prideDINE AMBASSADØRER – folk vil bli settHAR DU LYST HAR DU LOV - gjør det fordi du vil – ikke fordi du måSE OPP FOR TIDSTYVER - Har du ikke tid kan du la andre gjøre jobben for deg



Kjersti@SoMeThings.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som grunder er det mye man skal gjøre – så ta tak i de kanalene du har tid til å gjøre noe med. Trenger du mer kan du kjøpe de tjenestene av noen som kan det. Og som sannsynligvis gjør det bedre, raskere og billigere enn om du skulle gjør det selv.



DE 10 SOSIALE BUD

1. Hopp i det
2. Skru på sjarmen
3. Bry deg om
4. Tenk alltid HVORFOR
5. La andre skryte på dine vegne
6. La deg inspirere av andre
7. Sosiale medier har ingen 8-16 åpningstid
8. Hold tungen i rette munn

Brukernavn
Presentasjonsnotater
GJØR DU DET SELV SÅ HUSK DETTE:��På sosiale medier kan vi tillate oss å være mer uformelle, og la vår og merkevarens personlighet skinne gjennom. Det er viktigere med godt innhold, engasjement og at ting er ekte enn altfor polert.Stories forsvinner etter 24 timer – begynn der om du er usikkerHeller sjarmerende og «på», enn for proff og polert, glimt ii øyet er lovEngasjer deg i kunden også – noen svarer kun de som er misfornøyde – start gjerne dialog med de som er fornøyde ogsåHvorfor  i all verden skal gjesten være interessert i dette?Litt selvskryt er lov, men hold det til et minimumMen ikke stjel kred, åndsverk eller tråkk folk på tærne når det kommer til rettigheterDet er mer aktivitet der tidlig på morgenen, ved lunsj og etter arbeidstidIkke bland privat og businesskonto – ikke like deres eget innlegg (Det ser fjollete ut)
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«It´s not the strongest of the species that
survives, nor the most intelligent that survives. 
It is the one that is most adaptable to change.»

Charles Darwin



Kjersti@SoMeThings.no

TAKK FOR 
MEG

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som grunder er det mye man skal gjøre – så ta tak i de kanalene du har tid til å gjøre noe med. Trenger du mer kan du kjøpe de tjenestene av noen som kan det. Og som sannsynligvis gjør det bedre, raskere og billigere enn om du skulle gjør det selv.��Om det er noe du lurer på så kom innom meg så tar vi en prat 



Altinn starte og drive bedrift

Hva er viktig å huske på når du starter eller driver bedrift

Sturla Winther, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene



Brønnøysundregistrene i «VM-byen» Narvik

• Brønnøysundregistrene tok over 
Narviktelefonene og Bedin i 2009

• Siden den gang har kjernevirksomheten i 
Narvik vært «Altinn - Starte og drive 
bedrift»

• 15 medarbeidere
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer digitalisering – mindre geografiske avhengigheter.Oslo-kontorets betydning for Brønnøysund.
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Velge organisasjonsform

Planlegge og utvikle

Registreringer

Regnskap

Tillatelser
Finansiering og støtteordninger

Arbeidsgiver

Moms, skatt og avgift

Rapporteringer

Forretningsidé

Mange forhold en må tenke på

Eksempler på temaer som du finner svar på hos oss

Design, varemerke og patent
Domene

Markedsføring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Foil 3. Det er mange forhold en etablerer må tenke påHvem kan jeg diskutere forretningsideen med og hvor kan jeg få hjelp til planlegging?Hvilken organisasjonsform (selskapsform) kan passe best for det du skal gjøre?Kreves det tillatelse eller bevilling for å drive, hvor finnes informasjon,  hvordan få nødvendige godkjenninger?Hvor må jeg registrere virksomheten? Må jeg registrere meg flere steder? Er det mulig å søke støtte? Hvem kan eventuelt gi støtte?Er det jeg skal drive med momspliktig? Hvordan beregner og betaler man moms?Hvordan er det med regnskap? Kan jeg føre regnskap selv?Hva må jeg rapportere, til hvem og når? Hvordan betaler jeg skatt for bedriften min? Er det ulik skatt for hver selskapsform?Når blir jeg arbeidsgiver i egen bedrift? Hvilke plikter har jeg som arbeidsgiver?



Altinn inneholder også informasjon om å 
starte og drive bedrift 







Drive bedrift
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• Hva som skal meldes til det 
offentlige avhenger mye av 
organisasjonsform og bransje 

• Eks. Skattemelding, mva- melding, 
årsregnskap, aksjonærmelding og A-
melding.

• Oppgaveregisteret har oversikt over 
rapporteringsplikter som kan være 
relevant for din virksomhet

• https://www.brreg.no/rapporteri
ngsplikter/oppslag

Dine rapporteringsplikter

80

https://www.brreg.no/rapporteringsplikter/oppslag


• I utgangspunktet ikke, men i noen bransjer må du ha 
tillatelser, godkjenning og bevilling for å drive 
virksomhet.

• Eks. serveringsbevilling, godkjent renholdsvirksomhet, 
drosjeløyve og bygg og anlegg.

• Uavhengig av bransje må mange søke til kommunen i 
forbindelse med for eksempel bygging, bruksendring 
eller omgjøring av lokaler.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/starte/for-oppstart/tillatelser/

Må jeg be om lov?

https://altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/tillatelser/


• Styret har ansvaret for driften. Det er styret som 
setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet 
og utøver kontroll.

• Styret er mer enn en pålagt oppgave, og et godt 
fungerende styre kan være en ressurs for 
virksomheten.

• Med mindre vedtektene sier noe annet så er 
styret beslutningsdyktig når mer enn halvparten 
av styret deltar i møtet. 

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-
bedrift/praktisk-styrearbeid/

Hva er et styre?

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/praktisk-styrearbeid/


• Det er ikke uvanlig at det kan oppstå konflikter 
mellom aksjonærer om organiseringen av 
selskapet. Konflikter kan være vanskelig å løse, 
men du kan minimere risikoen ved å:

• unngå å være to eiere som eier 50 % hver av 
aksjene, fordi dette vanskeliggjør 
flertallsbeslutninger.

• inngå aksjonæravtale som avklarer hvordan 
forholdet mellom aksjonærene skal være i tilfelle 
uenighet.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-
bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/

Konflikt mellom aksjeeiere

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/


• Som selvstendig næringsdrivende får du 80 % av 
sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. For å 
oppnå bedre sykepengedekning må du tegne frivillig 
sykepengeforsikring gjennom NAV.

• 80% sykepengedekning fra dag 1. Forsikringspremie 
2,3% av forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 17. 
Forsikringspremie 2,0% av forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 1. 
Forsikringspremie 9,4% av forventet overskudd.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-
selvstendig-naringsdrivende/

Frivillig sykepengeforsikring

https://altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-naringsdrivende/


• Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller 
aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og 
samtidig beholde organisasjonsnummeret.

• Det må registreres en ny enhet med nytt 
organisasjonsnummer, helt løsrevet fra den gamle 
organisasjonens forpliktelser og rettigheter.

• Endres det fra enkelpersonforetak eller ansvarlig 
selskap til aksjeselskap kan en søke skatteetaten på 
nærmere vilkår om skattemessig omdanning.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-
organisasjonsform/

Endre organisasjonsform?

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-organisasjonsform/


E-guide utelivsbransjen
https://www.altinn.no/starte-og-drive/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/guider/


Brønnøysundregistrene 

Åpne data og se opp for juks

17.09 2019
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Nyttige produkter fra 
BR
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• Tjenesten åpne data kan være nyttig for å 

− kartlegge hvor mange aktører det er i den bransjen 
du vil starte og drive i

− hvor mange ansatte det er i den enkelte virksomhet
− hvilken organisasjonsform de har



Eksempel

• Bransje: Cateringvirksomhet 

• Kommune: Bergen

• Alle registrerte foretak med 0-10 ansatte

17.10.2019Tittel på presentasjon og navn på foredragsholder 90



Ny i næringslivet – se 
opp for juks
• Mange vil ta kontakt med deg for å selge sine 

tjenester

• Sjekk leverandøren før du handler

• Brønnøysundregistrene tar ikke direkte kontakt 
for salg av tjenester og ber aldri om 
kredittkortnummer

https://www.brreg.no/bedrift/ny-i-naeringslivet-se-opp-for-
juks/

https://www.brreg.no/bedrift/ny-i-naeringslivet-se-opp-for-juks/


https://altinn.no/starte-og-drive/
https://www.brreg.no/hvordan-kan-vi-hjelpe-deg/

https://altinn.no/starte-og-drive/
https://www.brreg.no/hvordan-kan-vi-hjelpe-deg/

	SpareBank 1 Østlandet��Starte og drive bedriftsdagen �Jessheim 14.10.2019��
	Lysbildenummer 2
	Attraktivt marked med store vekstmuligheter
	Et komplett finanshus for bedrifter
	Fra ide til suksess
	Lysbildenummer 6
	Viktige elementer i planprosessen
	1) Valg av Selskapsform – aksjeselskap eller personlig selskap
	Først: �Den tekniske biten
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Alene eller sammen med andre?
	Vurdering ved finansiering
	Hva kan vi hjelpe en nyetablert bedrift med?
	Tilgang på kapital
	     Vår Visjon��Sammen om �å skape
	Tallene taler aldri for seg selv!
	Hvorfor regnskapsfører? Er ikke det dyrt?
	Hvorfor regnskapsfører?
	Trenger jeg revisor?
	Hva kan en regnskapsfører hjelpe med?
	Diskusjonspartner
	Planlegging og budsjettering
	Økonomiske analyser og råd
	Praktisk, administrativ bistand
	Rådgiver
	Krav til regnskapsfører og ansvar
	Ideell Økonomi AS
	En god start
	Hva kjennetegner næringsvirksomhet?
	Oppstart av virksomhet
	Hva må du gjøre?
	Hvorfor skal du føre regnskap?
	Regnskap
	Oppbevaring og sikring
	Faktura/kassasystem
	Betaling med kontanter
	Skatt
	Merverdiavgiftsregisteret
	Merverdiavgift
	�Kurs for nye næringsdrivende
	Hvem passer kurset for?
	Lysbildenummer 44
	Lysbildenummer 45
	Lysbildenummer 46
	Lysbildenummer 47
	Lysbildenummer 48
	Lysbildenummer 49
	Lysbildenummer 50
	Lysbildenummer 51
	Lysbildenummer 52
	Lysbildenummer 53
	Lysbildenummer 54
	Lysbildenummer 55
	Lysbildenummer 56
	Lysbildenummer 57
	Lysbildenummer 58
	Lysbildenummer 59
	Lysbildenummer 60
	Lysbildenummer 61
	Lysbildenummer 62
	Lysbildenummer 63
	Lysbildenummer 64
	Lysbildenummer 65
	Lysbildenummer 66
	Lysbildenummer 67
	Lysbildenummer 68
	Lysbildenummer 69
	Lysbildenummer 70
	Altinn starte og drive bedrift
	Brønnøysundregistrene i «VM-byen» Narvik
	Lysbildenummer 73
	Lysbildenummer 74
	Lysbildenummer 75
	Lysbildenummer 76
	Drive bedrift
	Lysbildenummer 78
	Lysbildenummer 79
	Dine rapporteringsplikter
	Må jeg be om lov?
	Hva er et styre?
	Konflikt mellom aksjeeiere
	Frivillig sykepengeforsikring
	Endre organisasjonsform?
	E-guide utelivsbransjen�https://www.altinn.no/starte-og-drive/ 
	Brønnøysundregistrene 
	Lysbildenummer 88
	Nyttige produkter fra BR
	Eksempel
	Ny i næringslivet – se opp for juks
	Lysbildenummer 92

