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TIPS TIL ØKONOMISKE GREP I TRANGE 
TIDER 
 
Vi har over tid registrert en vanskelig egenkapital-
situasjon og en økende leverandørgjeld hos mange av 
våre landbrukskunder. Dette skyldes redusert lønn-
somhet i en rekke produksjoner, ofte kombinert med et 
for høyt privatuttak, og dette medfører likviditets-
problemer. 
Dersom man i tillegg finansierer større investeringer via 
driften, kan situasjonen bli ytterligere forverret. 
Driftskredittkonto i banken er noe de fleste bønder har, 
men dette er en kreditt som i hovedsak skal dekke inn 
svingninger i driftsinntektene og driftsutgiftene 
gjennom året. 
 
For husdyrprodusenter med likviditetsproblemer er det 
ofte kraftforgjelden som øker jevnt og trutt, og dette blir 
som regel en svært dyr affære, med renter på opptil 12 
% av forfalt gjeld. 
I tillegg ser vi at det har lett for å balle på seg, med 
diverse gebyrer og i verste fall inkasso. 
 
Vi har følgende råd til dem som sliter med dårlig 
likviditet og høy leverandørgjeld: 
 

• Ta kontakt med de største leverandørene og 
forklar situasjonen, og be eventuelt om 
betalingsutsettelse eller en avdragsordning for 
å unngå inkasso.  

• Sjekk mulighetene hos banken for refinansier-
ing, dvs. få omgjort deler av leverandørgjelden 
til et banklån eller ved utvidelse av 
driftskreditten. 

• Utsett eventuelle investeringer i påvente av 
bedre tider. Dette gjelder også inngåelse av 
leasingavtaler.    

• Bruk din regnskapsfører som diskusjonspartner 
i forhold til ovennevnte forhold. Vårt kontor har 
i tillegg driftsøkonomiske rådgivere som kan gå 
dypere inn i problemene. 

 
 
 
 

 

 
KOMPENSASJONSYTELSE VED TAP AV 
INNTEKT PGA. KORONA 
 
Dette er en ordning for selvstendig næringsdrivende og 
frilansere som har mistet inntekt på grunn av korona-
utbruddet, og går ut på følgende: 
 

• Ordningen gjelder personer mellom 18 og 67 
år 

• Vilkår om at man ikke mottar annen utbetaling 
fra NAV som kompenserer det samme inn-
tektstapet 

• Beregningsgrunnlaget er personinntekt i 
næring for 2019 

• Kompensasjon for 80 % av tapt personinntekt 
inntil 6 G (ca. kr 600.000) 

• De første 16 dagene må den næringsdrivende 
selv dekke 

• Søknadsfrist innen utgangen av måneden etter 
perioden det søkes for 

• Utbetalingen skal reduseres med eventuelt 
utbetalte sykepenger, omsorgspenger og 
annen inntekt, inklusiv eventuelle lønns-
inntekter. 

 
Det siste punktet gjør at mange enkeltpersonforetak 
kommer dårlig ut, fordi virksomheten ofte består av 
andre aktiviteter som ikke nødvendigvis er rammet av 
koronautbruddet. I tillegg er det mange som av ulike 
grunner ikke har personinntekt i 2019, og da er man 
avskåret fra å få støtte etter denne ordningen. 
Ordningen er derfor mest aktuell for virksomheter der 
all aktivitet i en periode har opphørt.   
 

 
 

Ønsker alle en god sommer 😊 
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FAKTURERINGSRUTINER 

 
Ordinært fakturerer vi alle våre medlemmer og kunder 
for hver 2 mnd. Det betyr at vi fakturerer arbeid utført i 
mai og juni nå i begynnelsen av juli. Denne faktureringen 
er litt mer omfattende da den også omfatter eventuelt 
andelsinnskudd for nye medlemmer og grunn-
kontingent. 
 
Andelsinnskuddet er på kr 2 000. Dette betales kun en 
gang, som normalt vil være det året en melder seg inn i 
Rekneskapslaget. Andelen gir rett på tjenester til 
medlemspris og selvsagt også demokratiske retter som 
stemmerett ved årsmøtet. Andelsinnskuddet blir betalt 
tilbake når en avslutter medlemskapet. 
 
I år er det litt spesielt da alle medlemmene som kom fra 
Time ikke har betalt inn noe andelsinnskudd i Time 
Rekneskapslag tidligere. Disse vil derfor bli fakturert for 
andelsinnskudd, slik at alle medlemmer uavhengig av 
om de tilhørte gamle «Klepp» eller gamle «Time» 
Rekneskapslag, har betalt likt andelsinnskudd. 
 
Grunnkontingenten er en årlig fast kontingent som i 
hovedsak skal dekke våre faste kostnader til program-
vare, dataverktøy m.m. Denne er kr 1 800 pr år, bort-
sett fra de aller minste foretaka der vi årlig fakturerer ut 
mindre enn 5 timer. For disse er grunnkontingenten kr 
1 300. 
 
 

PERSONALNYTT 
 

Jon Laland 
 
Etter å ha jobbet 12 år i Time 
Rekneskapslag, og et halvt år i 
Jæren Rekneskapslag har Jon 
nå valgt å pensjonere seg. Vi vil 

takke for godt samarbeid, og ønske lykke til med 
pensjonisttilværelsen  ☺ 
 
 
Vi har ansatt 2 regnskapsførere som vil starte opp hos 
oss i august/september. De som får ny regnskapsfører 
vil få beskjed om dette etter hvert.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRIST 2 MND. MVA 
 

Termin Frist levering bilag 
til oss 

3 05. august 

4 20. september 

5 20. mber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SOMMERÅPENT 
 

Vi har åpent i hele sommer (kl. 07.30-15.00), men 
med redusert bemanning. Alle tjenester blir utført - 
men vær ute i god tid dersom noe skal utføres innen 
en gitt dato. 
 

https://www.facebook.com/Klepp-Rekneskapslag-337579673026027/

