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En enklere økonomisk hverdag 
for bedrifter

Sjekkliste for små og mellomstore bedrifter: 
Bedre likviditet og lønnsomhet

med effektive økonomiske systemer og rutiner



Innhold

Innledning

Utfordringene

Løsningene

Noen råd på veien

Innledning

I en hektisk hverdag som daglig leder i et mindre selskap kan det 
være vanskelig å ha full oversikt over økonomien. Nøkkelen til å 
overleve og helst vokse, er å ha god kontroll på likviditeten. Dette 
utfordres av flere forhold, som at

• inntektsstrømmen er alt annet enn stabil
• bedriften er i vekst og må bruke en del kapital på ulike 

investeringer
• det er stadige etterslep på inn- og utfakturering

Uansett årsak er det viktig å ta tak i situasjonen og få oversikt over og 
kontroll på den økonomiske flyten.
Med denne sjekklisten kan du få et par aha-opplevelser om årsakene 
til problemene i din virksomhet, og noen konkrete tips til hvordan ting 
kan bli bedre.
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Utfordringene

Her finner du en oversikt over utfordringene som mindre bedrifter ofte møter i hverdagen. 
Når du ser en beskrivelse som passer din virksomhet, kan du klikke på lenken og se 
hvordan problemene kan løses.
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1. Inntekter og fakturering

Det kan være vanskelig å få full oversikt over økonomien i en hektisk hverdag. Når 
økonomien ikke er helt stabil, eller bedriften er i vekst og må bruke en del kapital på 
diverse investeringer, er det viktig med god kontroll på likviditet.

2. Innkjøp og kostnader

Har du oversikt over alle dine kostnader? 

Mange gruer seg til å levere bilag til regnskapsfører før mva-rapportering. Det tar tid 
til å samle opp bilag fra forskjellige steder. Noen kan ligge på e-post hos forskjellige 
innkjøpere i bedriften, mens andre ligger på pulten - og arbeidet viser seg å ta altfor mye 
tid.

Det er altfor mange leverandører som fortsatt sender fakturaer per mail og per post. 
Blant digitale løsninger er det ikke uvanlig å hente frem fakturaer ved å logge seg inn på 
diverse portaler. Dette ender opp med masing fra regnskapsfører om manglende bilag 
og forsinkelser med rapportering.

3. Lønn og HR

Leder av en mindre bedrift kan ofte stå litt alene både som daglig leder og personalleder. 
Det er ikke enkelt å følge med på alle lovendringer og retningslinjer. Arbeidsmiljøloven 
verner godt om ansatte, og det kan være fort gjort å «tråkke over streken».

Økonomi/Lønnsomhet
UTFORDRING

SE LØSNING

SE LØSNING

SE LØSNING
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1. Inngående fakturaer/kvittering på kjøp

Er du en av de som må skanne og sende inn bilag til regnskapsfører? Dette opptar 
verdifull tid og man kan miste oversikt. Konsekvens er at regnskapsfører må bruke mer 
tid, og det fører til høyrere regnskapshonorarer.  

Manglende bilag kan føre til høyere offentlige avgifter pga. enten mindre mva-fradrag 
(høyere mva beløp å betale månedlig) eller økt skattegrunnlag og dermed høyere skatt. 

2. Timeregistrering

Har selskapet ansatte som har timelønn eller dagslønn, eller der selskapet utfører 
tjenester basert på tidsforbruk, skal det føres timelister. Det kan ta lang tid å få inn 
timelister innen tidsfristen hvis selskapet ikke har gode nok systemer og rutiner for 
timeregistrering. 

Ansatte har som oftest mye å gjøre og utsetter timeregistrering helt til slutten av 
måneden. I noen bedrifter skriver de ansatte timer i Excel, får inn timer via flere kanaler og 
formater og må legge disse timene inn manuelt før fakturering. Dette forsinker prosessen 
og øker risikoen for feil.

Effektive økonomisystemer
UTFORDRING

SE LØSNING

SE LØSNING
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3. Fakturering

Mange bruker unødvendig mye tid på fakturering. Med ineffektive systemer for å 
trekke ut fakturagrunnlag, kan det ta altfor langt tid før fakturaer sendes ut og forsinker 
innbetalinger fra kunder. 

Det kan være vanskelig for ledere å sikre at alt som skal faktureres ut, faktisk blir fakturert. 
Risikoen for feil er høy når man har mange systemer og manuelt arbeid for å ta ut timer 
knyttet til prosjekter/arbeid og utlegg som skal viderefaktureres. Salgsordre må legges 
inn, og her er det viktig med gode  rutiner. 

Det tar for lang tid til å fakturere manuelt for faste kontrakter. Ved sykdom og fravær kan 
det være glemt eller ikke gjort i tide. 

4. Kasse/kontantsalg

Driver du i en næring eller bransje 
med særlige bestemmelser, 
som frisørvirksomhet og 
skjønnhetspleie? Eller er du i 
restaurant-, detaljhandel eller 
andre næringer med behov for 
kassaoppgjør? Det kan være 
vanskelig å velge kassasystem 
som oppfyller kravene til 
kassasystemloven og forskrifter, 
samtidig som de oppfyller 
kravene om funksjonalitet og 
lavest mulig pris.   

Norian har erfaringer med at 
mange bedrifter fremdeles ikke 
har booking- og kassasystem som snakker (integrert) med regnskapssystemer. Ledere 
må derfor vente lenge etter periodens slutt før de får selskapets resultat. De må vente på 
at regnskapsfører skal avstemme og bokføre kassabilag manuelt før de får økonomiske 
rapporter. Dette kan være bekymringsfullt ved dårlig likviditet. 

Det kan bli vanskelig for en leder å ta beslutninger med tilstrekkelig grunnlag. Hvor mye 
har man råd til å bruke? Det vil heller ikke være lett å få «snap shot-bilde» av økonomien 
når den er tilgjengelig først lenge etter at man har behov for tallene og man er godt 
over på neste måned. Det tar altfor mye og lang tid på manuell rapportering i Excel eller 
lignende for å få ut tallene, dersom man ikke skal vente på regnskapsfører. 

SE LØSNING

SE LØSNING
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5. Lønnssystem

• Det kan være brysomt å holde styr på arbeidsavtaler og inn- og utmelding av ansatte. 
• Mye tid på utarbeidelse av lønnsgrunnlag
• Oppfølging av ansatte i HR-systemer. Det er ofte veldig dyre systemer, og mange er 

ikke integrert mot lønnssystemer
• Tar det lang tid før regnskapet blir oppdatert med lønnskostnader?  

6. Styrearbeid

Det kan være til dels tidskrevende å sitte i et styre. Det kreves forarbeid, gjennomføring 
og ikke minst etterarbeid med dokumentasjoner fra møtene. Det kan til dels være 
vanskelig å holde styr på slike dokumenter (styremøter, protokoller ol.). Det er fort gjort at 
viktig informasjon og papirer flyter rundt omkring.  

Styreleder har lite tid til styrearbeid og ønsker å gjøre dette veldig raskt og enkelt. Det kan 
ofte være at daglig leder også er styreleder. Her er det viktig å kjenne til minimumskrav til 
styrearbeid og vesentlige forhold som krever ekstra oppmerksomhet. Viktige forhold som 
bør vurderes er blant annet om bedriften har stabil virksomhet, forsvarlig kapital og har 
eiere som det skal rapporteres til. 

SE LØSNING

SE LØSNING
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1. Inntekter og fakturering

• Det er viktig for god likviditetsstyring å ha gode rutiner på kundefakturering. Her 
må man ta stilling til om bedriften bør ha løpende fakturering eller fast frekvens og 
tidspunkter for fakturering. Følg uansett opp rutinemessig.

• Vurdering av kredittid og etablering av rutiner for oppfølging av forfalte krav.
• Oppfølging av avtaler og betingelser.

2. Innkjøp og kostnader

• Sikre at bilag bokføres løpende. Ikke la arbeidet hope seg opp. 
• Sørg for at det remitteres direkte fra regnskapssystem slik at det er mulig å få oversikt 

over kostnader og likviditet. 
• Ikke la bilagene hope seg opp. Da får du ikke den nødvendige innsikt i utviklingen av 

likviditet og lønnsomhet, men kun historiske tall fra regnskapet.
• Når du er à jour, kan du ta raskere beslutninger ved f. eks. behov for låneopptak eller 

søknad om kompensasjonsordninger fra det offentlige ved omsetningsfall.

Se flere detaljer i kategorien «Effektive økonomisystemer»

3. Lønn og HR

• Ha oversikt over alle arbeidskontrakter og maler.
• Lønnsleverandør kan bistå med sjekklister og maler for enkel off- og on boarding av 

ansatte, samt ansattoppfølging. 
• Få gjerne ekstern bistand til innsikt i regler for sykefravær, permisjoner, 

permitteringsregler og diverse ansattgoder.

Økonomi/Lønnsomhet
LØSNING

TILBAKE TIL UTFORDRING

TILBAKE TIL UTFORDRING

TILBAKE TIL UTFORDRING
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1. Inngående fakturaer/kvittering på kjøp

Bruk et effektivt, skybasert regnskapssystem som du kan dele med regnskapsfører. 

Ønsker du å spare utgifter på systemer, bør det vurderes komplette ERP-løsninger som har 
det bedriften trenger. F.eks. system som har både fakturering, innkjøp, lønn og regnskap og  
rapportering. Noen systemer kommer med integrasjoner, mens andre har alt i ett.    

Sikre at bedriften har funksjonaliteter med mest mulig integrasjoner mot diverse 
forsystemer som CRM, booking og kassasystem, bank, inkassoselskaper, offentlige 
registre som Altinn/Brønnøysund, logistikk og årsoppgjørsprogrammer. 

Sjekk for integrasjoner mot diverse rapporteringsportaler. 

Funksjonalitet på innkjøpsprosessen: godkjenningsmuligheter og remitteringer. For 
å unngå svindel og økonomisk kriminalitet, som phishing, anbefales det innføring av 
tilgangsstyring og dobbel godkjenning av betalinger. 

Se etter muligheter for automatiske bokføringer av leverandørbilag. 

2. Timeregistrering

Valg av timeregistreringssystem og etablering av gode rutiner internt er viktig. Norian 
anbefaler enkle løsninger med skybaserte systemer, som også inkluderer tilgjengelighet 
via nettleser på mobil og apper. 

Bedriften bør velge systemer som har mulighet for å lage favoritter/ snarveier for typiske 
utlegg som benyttes mye i selskapet. 

Flere systemer leverer også automatisk tolking av kvitteringer, selv om de kan være 
håndskrevet og i annen valuta. 

Effektive økonomisystemer
LØSNING

TILBAKE TIL UTFORDRING

TILBAKE TIL UTFORDRING
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3. Fakturering

Valg av fakturasystem og effektivitet i systemet med automatiske faktureringer. 
Funksjonaliteter bør minimum inkludere: abonnement – og massefakturering, generering 
av fakturaforslag basert på salgsordre, timeregistreringsmodul/systemer, reiser og 
utleggsmoduler/systemer, prosjektfakturering og andre løpende faktureringer.  

Metoder for å sende ut fakturaer (i EHF-format) er ofte et krav og vil føre til effektive 
rutiner. 

Tvungen KID er også noe som man kan sette opp, og her vil det føre til effektive rutiner 
for å få effektive regnskapsrapporter. 

Ikke minst bør bedriftsledere tenke på hvordan man kan sikre fakturagrunnlag og 
dokumentasjoner på en effektiv måte, dersom man fakturerer etter påløpte timer, 
prismodeller ihht. avtaler eller utlegg.

4. Kasse/kontantsalg

Dette bør du tenke på ved valg av kassasystem:
• Sikre at systemet samsvarer med kassasystemloven og kassasystemforskrifter.
• Et viktig effektiviseringstiltak er integrert mot regnskapssystem, eventuell fileksport. 

Dagsoppgjør som blir automatisk sendt over fra kasse til regnskapsprogram er et 
«must». 

• Selger du varer fra nettbutikk og fysisk butikk, bør det være mulighet til å synkronisere 
produktene. Dette bør gjøres regelmessig.

TILBAKE TIL UTFORDRING

TILBAKE TIL UTFORDRING
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5. Lønnssystem

Bør ha gode rutiner på «on- og off-boarding» av ansatte

Det bør settes opp tidsfrister og rutiner på lønn. Det anbefales et lønnssystem der både 
kunde og lønnsmedarbeider kan ha tilgang. Det bør settes opp et effektivt lønnssystem 
som kan hente lønnsgrunnlag, dersom grunnlaget er timelister, utlegg og reiseregninger. 
Det er i dag skybaserte regnskapssystemer som også har lønnsmoduler integrert og kan 
effektivisere arbeidet betydelig.

Automatiske betalinger av lønn med bankintegrasjon

Integrasjon mot regnskapssystemer gir raskere regnskapstall

6. Styrearbeid

Planlegging av styrearbeid med god møtestruktur: Det bør vurderes antall styremøter 
som skal gjennomføres per år. Minimumskrav er minst ett styremøte i løpet av året. Det 
bør etableres et årshjul for styret, gjerne innkalle til faste styremøter for hele året. 

Forenkle styrearbeid med bistand fra din regnskapsfører: Maler for styredokumenter, som 
innkallinger og prokoller, samt låneavtaler ol. 

Etterarbeid: Etablere struktur på arkivering av dokumenter: For eksempel mapper for 
• saksdokumenter 
• protokoller 
• økonomiske rapporter (resultat, balanse og ellers årsregnskap, årsberetning ol.). 
• Faste opplysninger vedrørende organisasjonen (mål og strategi), nøkkelpersoner og 

kontaktinformasjon, nøkkelleverandører med kontaktinformasjon, vesentlige avtaler, 
vedtekter, fullmaktsoversikt og diverse retningslinjer

Du kan vurdere en styreportal som et hjelpemiddel, eventuelt se etter funksjonaliteter i 
ERP-systemer som også har arkivsystem.

TILBAKE TIL UTFORDRING

TILBAKE TIL UTFORDRING
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Her har vi pekt på de mest sentrale elementene som kan gi utfordringer med driften av 
selskapet. Det gjelder både kontroll på den økonomiske flyten og evne til å håndtere de 
mer strategiske grepene.

Mye av løsningen ligger i de rette verktøyene, som i kombinasjon med gode metoder 
bidrar til den nødvendige oversikten. Dermed legger du grunnlaget for å få kontroll med 
likviditet og vekst.

Implementering av verktøy og metoder er i seg selv en krevende oppgave. Mange 
mindre bedrifter velger å samarbeide med en ekstern partner på dette området. Med 
profesjonell bistand fra en aktør som Norian får virksomheten tilgang til både teknologi, 
metoder og kompetanse som gir en helt annen innsikt i og oversikt over økonomiske 
elementer som fakturering, lønn, likviditet og ikke minst strategiske elementer som 
styrearbeidet.

Ta gjerne kontakt med våre fagfolk for mer informasjon.

Noen råd på veien
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