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• Velkommen til årets første utgave av Kemax 
Nytt.  

•   

• De aller fleste fagøkonomer spår at dette vil 
være året når nedkjøling av oljesektoren slår inn 
over fastlandet.  Det forventes at mange blir 
rammet av trangere tider og mindre økonomisk 
handlefrihet. 

•   

• Noen næringer på Vestlandet har allerede 
merket seg lavere aktivitet og mindre 
etterspørsel.   Så hvis vår ”båt” nå skal ut i 
ruskevær gjelder det å sikre alle løse elementer 
og eventuelt tjore seg til masten!   

• Vi har derfor valgt i bruke to sider av bladet til 
tema omkring fokus om kjernedrift, analyse av 
produktlønnsomhet med mer.  Vi håper dere får 
innspill som kan være til praktisk nytte i deres 
virksomhet. 

•   

• Det er ellers verdt å merke seg at skatteloven nå 
sier et klart og tydelig nei til lån mellom 
aksjonær og selskap.   

• Det er vår klare anbefaling å ikke gå i denne 
fellen fra og med i år – det lønner seg ikke 
økonomisk. 

•   

• Et annet tema beskriver regjeringens arbeid med 
å forenkle hverdagen for næringslivet.  Det mest 
sentrale punkt er trolig om beløpsgrensen for 
revisjon heves, og eventuelt hvor mye.   

• Dette vil redusere kostnader for flere av våre 
kunder hvis grensen for revisjonsplikt løftes til kr 
10 mill. (i dag kr 5 mill.). 

 

• Ønsker dere alle god lesing! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vennlig hilsen 

 

 

• Ove Strand 
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Nye regler for privatbruk av firmabil 

 

• For å få klarere og mer konkrete regler ved 
bilbeskatningen er Finansdepartementets 
forskrift til skatteloven § 5-13 blitt endret. 
Justeringen gjelder fra og med inntektsåret 
2016.  

 

• Fordelsbeskatning av yrkesbil  

• Forskriften gjelder blant annet fordelsbeskatning 
av yrkesbil. Det er nå innført en særregel for 
yrkesbiler i klassen lett lastebil med totalvekt 
under 7 501 kg og varebil klasse 2. For at regelen 
skal gjelde må det være tjenstlig behov for en 
slik bil. Eksempelvis kan rørleggere og snekkere 
ha et slikt behov.  

• Ved beregning av fordelen ved privat bruk av 
denne type yrkesbil, kan en nå velge om en vil 
benytte sjablong- metoden eller individuell 
verdsetting.  

• Sjablongmetoden og individuell verdsetting går 
kort ut på følgende:  

 

• Sjablongmetoden  

• Her fastsettes fordelen på samme måte som ved 
sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men 
beregnings- grunnlaget skal reduseres med et 
bunnfradrag.  

• Beregningsgrunnlaget er normalt yrkesbilens 
listepris som ny. Ved for eksempel bil eldre enn 
tre år, reduseres beregningsgrunnlaget til 75 
prosent av listepris som ny.  

• I 2016 er bunnfradraget 50 prosent av 
beregningsgrunnlaget, og kan ikke overstige  

• 150 000 kroner.  

• Elbiler som benyttes som yrkesbil skal ikke ha 
bunnfradrag i beregningsgrunnlaget ved bruk av 
sjablongmetoden.  

 

• Individuell verdsetting  

• Reglene for individuell verdsetting med grunnlag 
i faktisk bruk er nå utvidet til å gjelde all 
privatkjøring, ikke bare privatkjøring mellom 
hjem og arbeidssted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det skal nå benyttes én fast kilometersats for all 
privatkjøring, mot tidligere to. Satsen er 3,40 
kroner pr kilometer i 2016.  

• Den private bruken fastsettes til differansen 
mellom total kjørelengde og yrkeskjøring.  

• Yrkeskjøringen skal dokumenteres ved bruk av 
elektronisk kjørebok som viser total kjørelengde 
og kjørelengde for yrkeskjøringen.  

• Dersom dokumentasjonen er mangelfull, skal 
sjablongmetoden brukes.  

 

• Generelt for alle firmabiler  

• -Sporadisk bruk  

• Sporadisk privatbruk av arbeidsgivers bil utløser 
ikke fordelsbeskatning. Men det er nå innført 
spesifikke grenser for hva som menes med 
sporadisk bruk. Den maksimale kjørelengden er 
på 1 000 kilometer per inntektsår, fordelt på 
maksimalt 10 dager i året.  

• -Yrkeskjøring over 40 000 kilometer  

• Ved yrkeskjøring over 40 000 kilometer i 
inntektsåret, verdsettes bilen til 75 prosent av 
bilens listepris som ny. Skal en få denne 
skattereduksjonen, må kjørelengden nå 
dokumenteres med elektronisk kjørebok.  

 

    



       KEMAX  

4 

«Man skal aldri la en god krise gå til spille….» 

• Mange eiere, styremedlemmer og bedriftsledere 
kjenner nå at det drar seg litt til i markedet og at vi er 
inne i en periode med tøffere tider. 

•   

• Salget og inntjeningen går ikke helt som planlagt, og 
mens en tidligere som styremedlem og bedriftsleder 
kunne ”føre fjoråret i ny regning”, så stilles der nå med 
ett andre krav til  styrediskusjonene og til 
bedriftsledelsen. 

•   

• ”Har vi presis nok styringsinformasjon? Vet vi egentlig 
hvor vi tjener penger og hvor vi taper penger? Må vi ta 
nødvendige grep nå i disse tøffe tider slik at vi sikrer 
langsiktig levedyktighet og utvikling av vår bedrift?” 

•   

• Disse og flere spørsmål kommer nå med økt styrke. 

•   

• Og på mange måter er det betimelig.  

• Det er en kjensgjerning at mange bedriftsstyrer ikke 
har hatt nok fokus på hvor bedriften egentlig tjener og 
taper penger, bedriftsledere har utsatt og kviet seg for 
å ta et oppgjør med ”de mange vedtatte sannheter” i 
organisasjonen og likeledes er der skjøvet på 
ubehagelige organisasjonsendringer. 

•   

• Men nå hjelper faktisk de tøffere rammebetingelser på 
disse prosesser- som ofte skulle vært gjort for lenge 
siden.  

•   

• Med andre ord - benytt tøffere tider til å ta 
velfunderte grep i driften.  

•   

• Erfaring med bruk av noen enkle verktøy: 

• Når en er innforstått med og klar for å ta grep, så er 
der noen enkle verktøy som kan brukes og som ofte 
kan både gi nyttig styringsinformasjon og ”aha”-
opplevelser. 

•   

• Fra egen erfaring, har jeg hatt stor glede av verktøyene 

 

• a) Relativ Kost-modell 

• b) Produktlønnsomhet/Produktgruppelønnsomhet/ 

•     Kundelønnsomhet 

 

 

 

 

•  A) Relativ Kostmodell 

• I all sin enkelthet er teorien bak den relative 
kostmodellen at alle kostnader er å betrakte som 
VARIABLE. Likeledes at størrelsen på de enkelte 
kostnadsarter kun kan utgjøre en nærmere fastlagt 
prosentandel av salgsinntektene.   

• For at bedriften over tid skal vokse og videreutvikle seg 
samt har en fornuftig kapitalavkastning, så må 
resultatet reflektere dette, med andre ord en 
akseptabel ROS (Return on Sales).  

• Tallet her kan variere fra bransje til bransje og fra 
bedrift til bedrift. 

•   

• Konverterer man seneste års resultatregnskap til 
relative tallstørrelser, ser en raskt hvor ”skoen trykker” 
og nødvendige grep som må iverksettes på ulike 
kostnadsarter. 

•   

• Med utgangspunkt i den historiske utvikling av 
bedriftens relative tall, og med en holdning til at 
absolutt alle kostnadsarter må avstemmes mot 
salgsutviklingen, så kan en STRATEGISK 
MÅLTALLSREKKE i prosent utarbeides.  

• Med dette arbeidet på plass, så blir også diskusjonen 
knyttet til hvilke tiltak bedriften må iverksette for å nå 
sin strategiske måltallsrekke, vesentlig enklere og 
målrettet. 

•   

• Kritiske grep og eventuelle krisetiltak, kan ofte bli 
enklere å få forståelse for når bedriftens økonomiske 
utvikling framstilles på denne måten. 

•   

•   
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• B) Lønnsomhetsanalyse av produkt, 
produktgrupper og kunder. 

• Mange bedrifter går fortsatt på ”autopilot” med 
henblikk på sin produkt- og kundeportefølje. 

• Man selger fortsatt på samme måte som før, med de 
samme produkter til de samme kunder som en alltid 
tidligere har gjort.  

 

• Tøffere tider og ”en god krise”, gir nye muligheter for 
fornyet bevisstgjøring – både i styret og i 
bedriftsledelsen- også på disse viktige områdene. 

•   

• Og svært ofte får en noen ”aha-opplevelser” når slik 
analyse gjøres. De trauste produktene og lojale 
kundene en ”trodde” var lønnsomme, viser seg ved 
nærmere kritisk gjennomgang ikke å stemme. 

•   

• Et eksempel fra en herværende produksjonsbedrift 
som over år hadde produsert de samme produkter til 
stort sett de samme kunder. Bedriftens resultater 
over tid var ikke tilfredsstillende og eier/ledelsen så 
at grep nå måtte tas opp mot de stadig tøffere tider 
som forventes framover.  Vi hjalp eier i denne 
prosessen og avdekker at de nøkkelproduktene som 
bedriften trodde var ”brød og smør” for resultatet, i 
realiteten var et tap for hver solgte enhet.  

•   

• Men det største tankekorset var at analysen 
avdekket at en fullstendig undervurdert og 
underfokusert produktgruppe som stod for kun 10 % 
av omsetningen – nemlig salg av reservedeler  –, 
hadde en glimrende lønnsomhet som faktisk gjorde 
til at resten av bedriften fortsatt holdt seg flytende. 
Og salget kunne økes! 

•   

• Det skulle være unødig å si at ulike tiltak ble iverksatt 
– om enn noe annerledes enn det eier og ledelse i 
utgangspunktet hadde forestilt seg. 

•   

• Så benytt anledningen.  Tiden er NÅ. 

• Ikke la en god krise gå til spille……… 

•   

•   

•   

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ta gjerne kontakt for en uforpliktende kopp kaffe om 
du ønsker en sparring partner/ «friske øyne»  på de 
muligheter som kan ligge til rette for å ta grep i disse 
tider i din egen bedrift. 

•   

• Med vennlig hilsen 

• Jan Gustav Andersen 
• Tlf: 91 38 35 63  

 
• Kemax Consulting 
• - vi skaper merverdier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Jan Gustav Andersen 
 

• -Bred operativ  ledererfaring fra små og større 
bedrifter, industri og handel, bl.a. i  

• Rieber og Søn Konsernet og Kaffehuset Friele. 
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Utvalg skal vurdere om grensen for å ha 

revisjonsplikt skal heves 
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• Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal 

evaluere aksjelovendringene fra 2011 og 2013 og 

vurdere ytterligere forenklinger i aksjeloven. Som 

en del av dette skal utvalget vurdere 

revisjonspliktgrensen og kravene i loven til 

særattestasjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Publisert: 22.01.2016 Selskapsrett Revisjon 

• Utvalget ledes av jusprofessor Tore Bråthen ved BI. 

De øvrige medlemmene i utvalget er: 

 

– Juridisk direktør Cecilie Ask i Finanstilsynet 

– Partner Finn Kinserdal i Ernst & Young 

– Professor Eirik Gaard Kristiansen ved 

Norges Handelshøyskole 

– Partner Elisabet Ekberg i KPMG 

 

• I 2011 ba Finanskomiteen regjeringen foreta en 

gjennomgang av kravene til særattestasjoner og 

om å følge utviklingen etter opphevingen av 

revisjonsplikt for små aksjeselskaper. I 

stortingsbehandlingen av aksjelovforenklingene i 

2013, ba Justiskomiteen regjeringen om å innhente 

synspunkter fra næringslivet og gjennomføre en 

evaluering senest etter regnskapsåret 2015. 

Revisorforeningen og flere andre organisasjoner 

har gitt slike innspill. 

 

 

 

• Ekspertutvalget skal forberede regjeringens 

oppfølging på disse punktene. Utvalget er også 

bedt om å vurdere ytterligere forenklinger i 

aksjeloven.  

 

• Utvalget er særskilt bedt om å vurdere: 
• - om elektronisk kommunikasjon med aksjeeierne 

skal være hovedregelen, og om aksjeeiere kan 
reservere seg mot dette. 

 

• - om det bør gjøres spesielle tilpasninger i 
aksjeloven for selskaper med én eier hvor denne 
eieren også utgjør styret. 

 

• - forenklede saksbehandlingsregler i selskaper der 
alle aksjeeierne er styremedlemmer 

 

• - om kravet til minste aksjekapital i aksjeloven § 3-1 
første ledd bør reduseres. 

 

• - om bestemmelsene i aksjeloven kapittel 16 om 
oppløsning og avvikling kan forenkles. 

 

• - om kravene til oppbevaringsplikt for 
regnskapsmateriale ved fusjon, fisjon og avvikling 
bør reduseres. 

 

• - om aksjeloven § 3-8 bør endres eller oppheves. 

 

• - om kravet i aksjeloven til handleplikt for styret 
når egenkapitalen er mindre enn halvparten av 
aksjekapitalen bør endres eller oppheves. 

 

• - bedre muligheter for bruk av elektroniske 
løsninger. 

 

• - om grensen for å velge bort revisjon bør heves, 
og om også konserner skal kunne velge å ikke ha 
revisjon. 

 

• - om  kravene til at revisor skal bekrefte en rekke 
forhold (særattestasjoner) bør oppheves eller 
endres. 

 

• Utvalget har fått frist til 30. september 2016. 

•   
 



       KEMAX  

7 

Endringer i skatteloven fra 7.oktober 2015 gjør at 
lån fra selskap til personlig aksjonær skal anses 

som utbytte.  
 

 

• Det samme gjelder for lån til aksjonærens 
nærstående. 

• Selskapene skal  fortsatt behandle lånene som 
en fordring i sine regnskap. Endringen gjelder for 
lån som er tatt opp fra og med 7. oktober 2015.  

 

 

• Hvilke transaksjoner?  

 

• *  Transaksjoner som fra 7. oktober skal   
 skattlegges som utbytte er:  

• *  lån fra selskap til personlige aksjonærer og 
 deres nærstående   

           *  lån fra annet selskap i en konsernstruktur   

• *  sikkerhetsstillelse eller lån som ikke gis direkte 
 fra selskapet, men indirekte ved bruk av en 
 uavhengig part   

• *  økning av saldo på eksisterende lån   

• *  videreføring av et lån som er forfalt   

•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• * Unntak  Det er foreslått noen praktiske   
 unntak fra bestemmelsen. Det ligger inne 
 forslag fra Finans- departementet om at det 
 skal gjøres unntak fra hovedregelen for:   

• *  lån til personlig aksjonær med mindre 
 aksjepost (under 5 prosent)   

• *  lån fra bank til aksjonær i banken   

• *  mindre midlertidige utlegg  (opptil 50 000   
 kroner) 



Vi ønsker alle lesere en riktig God Sommer 

Bergen: Sentrum, Fana, Godvik, Åsane          Nordhordland: Knarvik               Osterøy: Lonevåg senter           Oslo: Lysaker 

 
 

 

Kemax Økonomi Regnskap AS 
Seiersbjerget 17 
5022 Bergen 
Tlf: 55 55 78 50 
Fax: 55 55 88 90.  
E-mail : bergen@kemax.no 
 
 
 

Vårt kontornett: 

Bergen – Sentrum, Seiersbjerget 17 

Bergen – Vest, Leirvikåsen 43 B 

Bergen – Nord, Åsamyrane 90 

Bergen – Sør, Fanaveien 13 

Nordhordland – Kvassnesvegen 11 

Osterøy – Lonevåg senter 

Oslo – Lilleakerveien 31 

Autorisert regnskapsfører ARS 

Org .nr 958 582 528 MVA 

God Jul  
og  

Godt Nyttår 


