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TIL DERE SOM LEVERER BILAG PÅ PAPIR
Kontoret vårt har startet på prosessen med å bli et helelektronisk kontor. Vi har over en lengre periode overført regnskap til elektroniske løsninger. Flere og flere
kunder velger å ha et elektronisk bilagsmottak på sin
bruker på nettsidene til regnskapsprogrammet. Dette er
en enkel og tidsbesparende løsning for både kundene
våre og for oss som fører regnskapene.
I forlengelsen av dette så ønsker vi å oppbevare alle
bilag elektronisk og gå bort fra oppbevaring av bilag i
papirformat. Vi ønsker fremdeles å tilby kunder som vil
levere bilagene på papir å gjøre dette, men vil fremover
skanne disse bilagene slik at de blir lagret elektronisk
(papirbilagene blir kastet).
For å gjøre skanningen av bilagene mest mulig effektiv,
så er det ønskelig at kundene som leverer bilag på papir
sorterer bilagene på en ny måte fremover.
Vi ønsker at inngående fakturaer som leveres på papir
blir lagt i egne bunker sortert på følgende måte:
•
•
•
•
•
•

1-sidige bilag
2-sidige bilag med utskrift på begge sidene av
arket
2-sidige bilag uten utskrift på begge sidene av
arket
3-sidige bilag med utskrift på begge sidene av
arket
3-sidige bilag uten utskrift på begge sidene av
arket
Osv.

I tillegg så ønsker vi at kontoutskrifter, utgående
fakturaer, kvitteringer, avregninger, årsoppgaver, og
andre bilag som ikke er inngående fakturaer legges i
egne bunker.
Dette betyr at det ikke lenger er nødvendig å sortere
bilagene etter kontoutskriften, men vi anbefaler å
sjekke kontoutskriften slik at du vet du har levert alle
bilagene.

For at skanningen av bilagene skal gå så smidig som
mulig ønsker vi at stifter blir tatt ut og at bilagene ikke
brettes.
Ønsker du å gå over til et elektronisk bilagsmottak,
istedenfor å sortere papirbilag, kan du ta kontakt med
din regnskapsfører så ordner vi dette med god
opplæring.
Vi er tilgjengelige på telefon for de som begynner med
elektronisk bilagsmottak og trenger support. Vi har
gode fjernhjelpløsninger som gjør at vi kan koble oss til
din PC og vise hvordan du kan behandle og betale de
elektroniske bilagene i bilagsmottaket.

KURS – I DIGITAL BOKFØRING
Etter to vellykka kurs på dagtid, vil vi nå arrangere
et kurs i digital bokføring på kveldstid.
Kurset er for deg som ønsker å komme i gang med
dette, og for deg som alt er i gang blir det tips og
råd for mer effektiv bruk, og muligheter til å gjøre
mer av arbeidet selv for å spare regnskapshonorar.
•
•

Grunnkurs: Tirsdag 17. november
kl 18.30-19.30
Videregående kurs: Tirsdag 17. november
kl 20.00.-21.00

Kurset er gratis.
Ansvarlige for gjennomføring er Thomas Kvia og
Ove Undheim.
På grunn av smittesituasjonen må en melde seg på
kurset. Påmelding til tlf 51786990 eller e-post:
klepp@grl.no senest 1 uke før samlingen. Det vil
være begrenset antall plasser.
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RESULTAT FRA DRIFTSANALYSENE 2019

PELSDYRKOMPENSASJON

Etter reduserte avlinger i 2018 på grunn av tørke, ble
2019 en opptur for grovfôrproduksjonen. Men lite
avling på grovfôr får konsekvenser over to regnskapsår.
Halv avling i 2018 medførte lite vinterfôr og mye innkjøp
av kraftfôr våren etterpå. Dermed er det små endringer
i inntjeningen på melk fra 2018 til 2019.

Pelsdyrnæringa fikk en viktig prinsipiell seier ved at
Landbruksdepartementet snudde og nå går inn for at
spørsmålet om erstatninger skal løses ved forhandlinger – og om en ikke blir enige – gjennom vanlig
behandling i Skjønnsrett som i andre ekspropriasjonssaker. Det er opplyst at forslag til nødvendige lovendringer som skal muliggjøre dette skal komme i
månedsskiftet november/desember 2020.

Ammekyr har en noe bedre inntjening i 2019, mens det
på okser har gått litt ned i forhold til i 2018.
Sau kommer bedre ut i 2019 som følge av høyere
slaktevekt og pris.
Gris er i begynnelsen av 2019 tydelig preget av overproduksjon og lave priser på smågris og slakt. Men mot
slutten av året bedret situasjonen seg likevel noe.
Lavere fôrkostnader og en mer produktiv gris gjorde at
inntjeningen økte litt.
Egg ligger omtrent på nivå med tidligere år, her er det
små endringer i inntektene og kostnadene.
Slaktekylling har en høyere inntjening i 2019 som følge
av økte slaktepriser.
Korn gikk også i 2019 oppover som følge av økte avlinger
pr. dekar.
Potet viser høyere inntekter i 2019, men kostnadene har
også økt og bunnlinjen blir derfor noe lavere enn i 2018.
Driftsanalysene for 2019 er tilgjengelig på hjemmesiden vår: Klikk her

Vi kan ikke regne med at en slik lovendring kan bli vedtatt før tidligst på forsommeren 2021, og det vil derfor
ta tid før endelig behandling av sakene etter det nye
regelverket kommer i gang. I tillegg kjenner vi ikke
detaljene og retningslinjene som loven legger opp til og
som Skjønnsretten må arbeide ut fra.
Vårt råd til pelsdyrprodusentene er derfor tydelig:
Alle pelsdyroppdrettere bør i første omgang søke etter
dagens ordning som for de fleste vil være en erstatning
på 2 150 kroner pr minktispe basert på dyretall i 2017.
En kan, slik vi har forstått det, søke etter denne
ordningen fram til ny lov blir vedtatt. Det vil sannsynligvis si fram til forsommeren neste år. Det er et vilkår at
pelsdyrproduksjonen da er avsluttet og skinn er sendt til
auksjonshus.
Årsaken til at vi gir dette rådet er todelt. Vi ser at
behandling – som i siste instans kan medføre at saka
bringes inn for Skjønnsretten kan ta svært lang tid.
Likviditetsmessig kan dette være krevende for mange,
og ved å søke etter gammel ordning får en «penger i
kassen» noe raskere. Den andre grunnen er usikkerhet
om behandling etter de nye reglene. Skulle en komme i
den spesielle situasjonen at enkelte fikk en lågere
erstatning etter de nye reglene vil en erstatning etter de
gamle reglene være best.

Mulighet for å søke for utleiere av pelsdyrfarmer
Vi har fått opplyst at også utleiere av pelsdyrfarmer kan
søke om erstatning. Vilkåret er at det var aktiv drift på
farmen 15. januar 2018, og at drifta er avslutta etter
dette. En vil kunne søke basert på bokførte verdier.
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Frist for søke

PERSONALNYTT

Det er tidsfrist for å søke etter den gamle ordningen
både for aktive brukere og for utleiere

Magnar Møller

Fristen er et år etter at drifta er avviklet. For de som
hadde drift 15. januar 2018, men som har sluttet for mer
enn 1 år siden er fristen for å søke 27. november i år.
Det er da ett år siden gjeldende forskrift ble vedtatt.

Vi vil nok en gang takke Magnar
for innsatsen hos oss – og ønske
han lykke til videre som bonde 😊

SKATTEOPPGJØRET FOR 2019
Skatteoppgjørene for næringsdrivende for 2019 blir lagt
ut puljevis fra 12. august og fram til 26. november.
Som vanlig, og som en del av vårt kontrollarbeid, vil vi
sjekke skatteoppgjørene til våre kunder, og gi tilbakemelding ved eventuelle avvik mellom våre beregninger
og utlignet skatt.
De fleste vil få skatteoppgjørene via Altinn-portalen, og
øvrige skatteoppgjør blir sjekket via søk i skattelistene
på Skatteetaten.

FRIST 2 MND. MVA
Termin Frist levering bilag
til oss

5
6

20. november
20. januar
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