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Denne sjekkliste er utarbeidet som hjelp til forberedelse av avslutningen av et regnskap. Listen er ikke uttømmende for alle typer selskaper. 
Dersom punktet ikke er relevant for ditt selskap, stryker du ut punktet.  
Når alle disse punktene er gjennomført er du klar til å starte på en enkel og effektiv avslutning av regnskapet og utarbeidelse av årsrapport 
og ligningspapirer. Dette bør utføres av en autorisert regnskapsfører, revisor, eller en i selskapet med tilstrekkelig kompetanse til å gjøre 
slike oppgaver. Ta kontakt på hei@origamipaperworks.com dersom du trenger hjelp med hele eller deler av årsoppgjøret ditt. 
 

For alle aksjeselskaper:  
• Alle fakturaer og kvitteringer er sendt inn og bokført i regnskapet  

• Saldo på alle bankkontoer 31.12. stemmer med saldo i banken i regnskapet 

• Beløp på ubetalte fakturaer fra leverandører stemmer med leverandørens oversikt 

• Beløp på ubetalte kundefakturaer stemmer med kundens oversikt 

• Sett opp en oversikt over kundefakturaer som du ikke forventer å få betalt for 

• Er det fakturaer som gjelder neste år som er kommet med i inneværende år? Sett opp oversikt 

• Er det fakturaer som gjelder dette år, men som du ikke har fått faktura på enda? Sett opp oversikt 

• Er det arbeid som er utført, men ikke fakturert enda? Sett opp oversikt 

• Er det arbeid som er fakturert, men ikke levert enda? Sett opp oversikt 

• Lån fra aksjonærer eller andre – finn frem (eventuelt utarbeid) skriftlige avtaler 

• Sett opp oversikt over ting som er kjøpt siste år (alt som har samlet innkjøpsverdi over 15.000kr) 

• Sett opp oversikt over eiendeler som er solgt siste år 

• Dersom det har vært endringer i eiere i løpet av året må du dokumentere dette 

• Finn frem kopi av viktige store avtaler siste år (leasing/husleie og annet lignende) 

• Ta vare på og finn frem alle årsoppgaver fra banker og andre 
 

For selskaper med ansatte:  
• Alle lønnskostnader er ført og rapportert innen A-melding, frist 5. januar, herunder:  

o Lønn, pensjon (OTP-sparing), telefon og internett og andre fordeler og naturalytelser 

• Eventuell firmabil er rapportert inn og kilometer er notert ned 

• Saldo på regnskapskonto 2600 (skattetrekk) stemmer på kronen med saldo på skattetrekk-konto 
 

For selskaper med varelager:  
• Varelageret må telles og dokumenteres per 31.12. 

• Er det varer som er mottatt, men som du ikke har fått faktura på enda? Sett opp oversikt 

• Har du levert ut varer før nyttår, men ikke registrert salget før etter 31.12.? Lag oversikt 

• Har du tatt ut varer til privat bruk? Sett opp oversikt 

• Kasseoppgjør må utføres per 31.12. 

• Kontantbeholdning må telles per 31.12. 

• Sett opp oversikt over status på utestående tilgodelapper og gavekort 
 

For selskaper med datterselskaper:  
• Kopi av årsregnskap samt en vurdering av selskapets markedsverdi må fremskaffes/settes opp 

• Oversikt over alle datterselskaper/aksjer som eies sammen med eierandel må settes opp 

Navn på selskap  
Regnskapsår  
Ansvarlig  

http://www.origamipaperworks.com/
mailto:hei@origamipaperworks.com

