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Hvordan lese regnskapet. 

 

Hvert månedsregnskap består som regel av 4 sider.  Det er 2 sider med driftsregnskap og 2 

sider med balanse. 

 

Driftsregnskapet side 1 starter med DRIFTSINNTEKTER  

Øverst, midt på arket står det periode 5/2009 da er regnskapet for mai. 

Så er det 5 kolonner med tall. 

Kolonne IB er regnskapet pr 30. i mnd før  

Beveg(else) er det som har skjedd denne mnd 

UB er regnskapet totalt hittil i år. 

Budsjett ub er budsjettet hittil i år 

Budsj 2 UB er totalt årsbudsjett 

 

Det er mest interessant og relevant å se på kolonne UB og Budsjett ub.  Det er altså regnskap 

og budsjett hittil i år. 

Disse tallene skal være sammenlignbare.  Jeg prøver å periodisere budsjettet slik at det 

samsvarer med regnskapet. For endel budsjettposter er årsbudsjettet delt på 12 mndr.   

Man bør se etter store avvik mellom regnskap og budsjett. 

 

Jeg ser alltid på gruppesummen først.  Noen avvik er til + og noen til – så det går litt opp i 

opp.   Det er  viktigst at totalen holdes slik at driftsresultatet ikke blir dårligere enn budsjettert.   

 

Så er det 2 sider med balanse 

Side 1 starter med Eiendeler 

Her er det også øverst på arket notert hvilken periode det gjelder for. 

Balansen er en oversikt over eiendeler og gjeld på en gitt dato.  Når det står f eks periode 5 vil 

balansen gjelde pr 31.mai. 

Her er det bare 2 kolonner beveg(else) og  ub.  UB er den kolonnen vi ser på 

 

Egenkapital er våre midler som vi  i prinsippet kan gjøre hva vi vil med. 

Egenkapitalen består av de verdiene (penger i bank samt utestående fordringer) vi har minus 

gjeld.  Det er til enhver tid ubetalte regninger(som betales på forfall) skattetrekk m.m og ikke 

minst beholdning prosjektmidler som regnskapsmessig er gjeld siden de er øremerkede midler 

som ikke skal brukes til drift av foreningen.     

 

Oslo 10 juni 2009 

Anne Enger 

 


