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1 Installasjon

Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer.
Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

1.1 Starte installasjonsprogrammet

Windows må være aktivt før installasjonsprogrammet startes. Vi anbefaler at du avslutter alle andre
programmer som er aktive før du begynner installasjonen. Installasjonsprogrammet lastes ned enten
fra internett eller startes fra CD.

1.2 Installasjon på frittstående PC eller nettverk

Installasjonsprogrammet er det samme både for frittstående PC og PC'er som er sammenkoblet i et
nettverk. Installasjonsprosedyren er derimot litt forskjellig for de to installasjonsmåtene. Du må derfor
nå ta stilling til hvilken av de to forskjellige installasjonsmetodene som du skal benytte og velge en av
disse videre. Du finner en beskrivelse av installasjonsmetoden som passer for deg i de neste
avsnittene.

1.3 Installasjon på frittstående (vanlig) PC

1. Installasjonsprogrammet ønsker deg
velkommen. Installasjonsprogrammet forteller
deg hvilke forutsetninger som skal være
tilstede for at Total for Windows skal kunne
installeres. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en frittstående PC, velger
du på «Vanlig PC».

3. Hvor skal Total installeres. Nå blir du spurt om
hvor du vil installere Total for Windows. Du
angir hvilket diskområde Total skal installeres
på ved å klikke på linjen med riktig
diskbokstav. Ditt valg blir da markert med en
farget linje. Når riktig valg er markert, klikker
du på knappen «Neste» for å starte
installasjonen.

4. Filene installeres. Installasjonsprogrammet
starter nå med å overføre Total for Windows til
din maskin. Når systemet er ferdig med en
diskett og trenger neste, vil du få beskjed om
å sette inn neste diskett. Etter hvert som
filene installeres vil fremdriftsindikatoren
nærme seg 100%.

5. Programgruppe opprettes. Når filoverføringen
er ferdig, vil installasjonsprogrammet opprette
en programgruppe og et ikon, som du bruker
når du skal starte Total.

6. Installasjonen er ferdig. Total for Windows er
nå klar til bruk på din maskin.
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1.4 Installasjon på server (server-installasjon)

1. Installasjonsprogrammet ønsker deg
velkommen. Klikk på knappen «Neste» for å
komme til neste bilde

2. Velg installasjonstype. Siden du skal
installere Total på en nettverksserver, velger
du «Server».

3. Hvor skal Total installeres. Nå blir du spurt
om hvor du vil installere Total for Windows. Du
skal angi hvor den delte server-kopien av Total
skal plasseres. Du angir diskområdet ved å
klikke på linjen med riktig diskbokstav. Ditt
valg blir da markert med en farget linje. Når
riktig valg er markert, klikker du på knappen
«Neste» for å starte installasjonen.

4. Filene installeres. Installasjonsprogrammet
starter nå med å overføre Total for Windows til
din maskin. Når systemet er ferdig med en
diskett og trenger neste, vil du få beskjed om
å sette inn neste diskett.
Fremdriftsindikatoren viser fremdriften
underveis.

5. Installasjonen er ferdig. Serverinstallasjonen
av Total for Windows er nå ferdig.

 

2 Starte Total Analyse

2.1 Oppstartsikon

Under installasjon av Total, blir det automatisk opprettet et ikon på skrivebordet. Dette ikonet er en
snarvei til programmet. Når du dobbelklikker på ikonet, startes Total.

2.2 Oppstart via programgruppe

Total kan også startes ved å gå via de forskjellige programgruppene. I forbindelse med installasjon
opprettes en gruppe som heter Total for Windows.
 

1. Klikk på Start
2. Klikk på Programmer
3. Klikk på programgruppen Total for Windows
4. Klikk på programmet Total 20xx
 

Total startes opp og du kommer frem til klientregisteret i Total. Det er i klientregisteret du bestemmer
hvilken klient du vil arbeide med.
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2.3 Opprette klient

Du oppretter dine klienter i klientregisteret i Total.
Hvis du ikke har startet Total for Windows må du
gjøre det først.
For å opprette en ny klient:
 

Prosedyre  

1. Klikk på kommandoen  på båndet.
2. En veiviser tar deg gjennom trinnene med å

fylle ut nødvendige opplsyninger som vist i
dialogen. Ønsker du samtidig å aktivere
funksjonalitet for aktuell selskapstype eller
registrere klientopplysninger klikker du deg
videre med Neste-knappen. Du bestemmer
selv når du vil avslutte veiviseren ved å klikke
Fullfør.

3. Klienten er nå ferdig opprettet og klar til bruk i
klientlisten.

Merk! Alle klienter må ha et katalognavn, og dette må være unikt for hver enkelt klient.
Har du et nummersystem på dine klienter i dag, kan du gjerne benytte dette i Total som katalognavn
når du oppretter nye klienter, men et viktig tillegg. Du må ha en bokstav foran nummeret. Vi anbefaler
at du for AS-klienter bruker bokstaven A, for næringsdrivende N og for konsern bokstaven K. AS-
klient nr. 101 blir da i følge eksempelet til A101. Katalognavnet kan ikke være lenger enn 8
posisjoner.
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2.4 Hente inn klient

Prosedyre
1. Pek på klienten du ønsker å hente og klikk med venstre mustast en gang slik at linjen med

klientens navn blir blå.
2. Kontroller at «Analyse» er markert i boksen for installerte moduler nederst til høyre.
3. For å starte innhentingen av klienten, klikker du på Start-knappen under klientlisten.

3 Lagre data

Det er du som bestemmer når data skal lagres i Total Analyse. Når du velger å lagre data, blir de
endringene som du har gjort i maskinens minne, skrevet på harddisken sammen med de tidligere
dataene.
 

Når du lagrer dataene, blir alle data lagret på nytt. Det betyr at alle data som var lagret, blir erstattet
av de dataene som maskinen har i minnet når lagringen utføres.

3.1 Lagringsprosedyre

Prosedyre
1. Velg Lagre på programmenyen

3.2 Alternativ lagringsprosedyre

I stedet for å velge kommandoen på programmenyen, kan du klikke på lagringssymbolet 
(disketten) på hurtigvalgsraden. 

4 Avslutte programmet

Når du er ferdig med klienten (og har lagret endringene), kan du avslutte programmet og gå ut av
Total Analyse.
 

Du kan selv bestemme hvordan du vil avslutte ved å velge forskjellige avslutningsmetoder. Se
avsnittene under for beskrivelse av de forskjellige metodene.

4.1 Returnere til klientregister

Når du følger denne beskrivelsen vil du komme til hovedmeny klienter. Her kan du enten kan avslutte
Total eller hente inn en ny klient.
 

Prosedyre
1. Velg Avslutt klient på programmenyen.

5 Arbeidsmetode for Total Analyse

I dette kapittelet viser vi en foreslått metode for Total Analyse. Metoden forutsetter at du har startet
Total og kommet til hovedmenyen i Total Analyse, slik det er beskrevet et annet sted i denne
brukerhåndboken.
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5.1 Arbeidsprosedyre

Prosedyre
1. Overføre eller registrere data? I Total Analyse kan du selv bestemme om du skal overføre data

fra klientens årsoppgjørfil, eller om du vil registrere inn opplysningene selv. Hvis du ønsker å
overføre klientdata fra Total Årsoppgjør, bør du lese videre i kapittelet «Overføre tall fra klientens
årsoppgjørfil» senere i denne manualen. Det blir kun overført tallmateriale for de to siste årene,
så historiske tall fra tidligere perioder må registreres manuelt.

 

2. Registrere opplysninger. Når du skal registrere opplysninger, anbefaler vi at du registrerer i
denne rekkefølgen: Klientopplysninger, Grunnlagstall, eventuelle Korrigeringsverdier for analyse,
Verdiskapningsregnskap og til slutt Programvariabler. Les mer om dette i kapittelet « De
forskjellige registreringsbildene».

 

3. Registrere analysekommentarer.  Basert på de midlertidige analyserapportene, kan du skrive inn
kommentarer på de forskjellige nøkkeltallene. Les mer om hvordan du registrerer
analysekommentarer i kapittelet «Analysekommentarer».

 

4. Utskrift av den endelige analysen.  Til slutt gjenstår  bare utskrift av analysen. Velg kort eller
lang versjon av analysen i utskriftsmenyen og kompletter eventuelt med enkle rapporter.

 

Husk å lagre med jevne mellomrom!

6 Første gangs bruk

Hvis du skal ta i bruk Total Analyse for første gang «nær» et årsskifte, vil det lønne seg å overføre
klientopplysninger og grunnlagstall fra årsoppgjørfilen før du utfører det nye årsoppgjøret. Du vil da få
et ekstra grunnlagsmateriale «gratis».

Hvis du overfører data til Total Analyse, vil du få overført tallmateriale for årene 2014 og 2015.

6.1 Starte Total Analyse for en årsoppgjørklient

Start Total Analyse for en klient som beskrevet i kapittelet «Hvordan starte Total Analyse».

6.2 Overføre data fra årsoppgjørfilen

Detter er en kort forklaring på hvordan du overfører data fra Total Årsoppgjør til Total Analyse. For en
mer omfattende beskrivelse, se kapittelet «Overføre tall fra klientens årsoppgjørfil» senere i denne
seksjonen.
 

Prosedyre
1. Stå i hovedmenyen i Total Analyse.
2. Velg på programmenyen: Importer | Årsoppgjørdata 
3. Programmet spør om hvilke tall du vil overføre.
4. Angi ønsket valg og klikk OK.
5. Overføring starter.

6.3 Lagre overførte opplysninger

Dette er en kort forklaring på hvordan du lagrer data i Total Analyse. For en mer omfattende
beskrivelse, se kapittelet «Lagre data».
 

Prosedyre
1. Velg kommandoen Lagre på programmenyen eller klikk på disketten på hurtigvalgsmenyen.
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7 Utskrifter

Total Analyse har omfattende utskriftsmuligheter, og rapportilbudet er stort. Utskriftsfunksjonene er
samlet i utskriftsdialogen. Du henter frem utskriftsdialogen fra fil-menyen ved å velge Skriv ut eller
klikke på skriversymbolet på hurtigvalgsmenyen.
 

 

Navnene på utskriftene bør være beskrivende for hva utskriftene inneholder. Dersom du likevel ønsker
nærmere beskrivelse av de forskjellige rapportene, må du slå opp under avsnittet Rapportbeskrivelse.

7.1 Start av utskrifter

Når du har hentet frem utskriftsdialogen på skjermen, setter du kryss foran den/de utskriftene du
ønsker. Du kan velge utskrifter fra de tre toppnodene: Enkeltrapporter, Kombinasjoner og Grafikk. For
å starte utskriftene, klikker du OK.

7.2 Avbryte utskriftsdialog

Dersom du ønsker å komme tilbake til utgangspunktet uten å foreta noen utskrift, klikker du Avbryt i
dialogboksen.

8 Rapportbeskrivelse

8.1 Rapportoversikt

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av alle rapportene i Total Analyse.  

 

Grunnlagstall
Skriver ut de forskjellige tallopplysningene som ligger til grunn for de forskjellige analysene.
Rapporten er på 2 sider og er en utskrift av de registreringsbildene som benyttes i Total Analyse.
 

Sammendrag, nøkkeltall
Skriver ut et kort konsentrat av de forskjellige nøkkeltallberegningene som Total Analyse utfører.
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Rapporten er på 1 side. Denne rapporten inneholder ikke eventuelle kommentarer som du har
registrert inn i menybildene for kommentarer.
 

Verdiskapningsregnskap
Viser hvordan verdiskapningen i bedriften har oppstått. Rapporten er på 1 side. Total Analyse
beregner kun hvordan verdiskapningen har foregått. Du må selv registrere hvordan fordelingen av
verdiskapningen er. Dette gjøres i menybildet «Verdiskapningsregnskap» som er beskrevet i seksjon
3.
 

Trendanalyse
Viser hvordan bedriften har utviklet seg de siste fire periodene. Inneholder både regnskapsmessige
tall og sentrale nøkkeltallberegninger. Rapporten er på 1 side.
 

Konkursanalyse
Beregner konkursrisikoen for bedriften. Denne beregningen er også kjent son Faktor-Z analyse.
Rapporten er på 1 side. Brukere av presentasjonsgrafikk kan få konkursrisikoen fremstilt grafisk.
 

Vesentlighetsberegning
Skriver ut vesentlighetsberegning for klienten. Denne rapporten kan inneholde både dataprogram- og
egenvurderte vesentlighetsgrenser.
 

DuPont-analyse
Skriver ut en DuPont-analyse for klienten. DuPont-analysen viser grafisk hvordan man kommer frem
til sentrale nøkkeltall i analysen. Rapporten er på 2 sider.
 

Regnskapsanalyse (kort)
Dette er en sammensatt rapport som skriver ut en analyse for klienten. Denne rapporten er på 5
sider, og består av Forside, Grunnlagstall, Sammendrag av økonomiske nøkkeltall og
Formeldefinisjoner.
 

Regnskapsanalyse (lang)
Dette er en sammensatt rapport som skriver ut en omfattende analyse for klienten. Denne rapporten
er på 10 sider og består i tillegg til den korte versjonen av en side pr. analyseområde. Denne siden
inneholder nøkkeltall, en kortfattet forklaring på hva nøkkeltallet betyr, og eventuelt de kommentarene
du har skrevet i registreringsbildene for kommentarer.

9 Klargjøre for ny periode

Når du skal ta fatt på neste periode, må du flytte tallene slik at du får plass til den nye
informasjonen. Total Analyse inneholder automatiske rutiner for slik overflytting.
 

Du starter rutinen ved å velge på programmenyen:
Klargjør for ny periode
 

 

Når du velger denne rutinen, kommer det frem en forklarende tekst på skjermen.
 

Du kan nå overføre tallene til neste periode, slik at tallfeltene for periode 1 blir frigjort. Tallene for den
tidligere periode 4 fjernes da fra systemet.
 

Ønsker du å klargjøre for en ny periode velger du «Klargjør for ny periode». Vil du ikke, klikker du på
avbryt i denne dialogboksen.
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9.1 Klargjøringsprosedyre

Prosedyre
Velg på programmenyen Klargjør for ny periode
Programmet viser nå en dialogboks med forklarende tekst, og spør om du ønsker å overføre tall.
Svar Ja ved å klikke på knappen «Klargjør for ny periode», eller klikk Avbryt for å avbryte rutinen
Svarte du Ja, overfører programmet periodene og frigjør periode 1 til nye data.
Når programmet er ferdig, går det til registreringsbildet for grunnlagstall og er klar til å ta i mot data.
 

Viktig å huske på!
Når du har klargjort for en ny periode, må du også registrere navnet og mva-sats på den nye
«blanke» perioden i menybildet for periodedefinisjoner.

10 Overføre tall fra klientens årsoppgjørfil

Du kan, dersom klienten har en årsoppgjørfil, overføre tallene over til Total Analyse. Du slipper da å
registrere opplysninger dobbelt.

10.1 Importere årsoppgjørdata

Alt du behøver å gjøre, er å velge kommandoen Importer | Årsoppgjørdata på programmenyen.
Når du velger dette menypunktet, kommer følgende menyvalg frem på skjermen.
 

 

Du kan selv bestemme hvor mye informasjon du vil hente fra klientfilen.
 

Velger du bare å overføre årets tall, forblir de tidligere periodene intakte, mens tallene blir oppdatert
for periode 1.
 

Ønsker du ikke å overføre tall fra klientens årsoppgjørfil, klikker du Avbryt i dialogboksen.
Programmet returnerer da uten å overføre tallinformasjon.
 

Ved import fra Total Årsoppgjør, settes merverdiavgiften til 25%. Ønsker du å endre dette, gjøres det i
dialogboks for periodedefinisjoner.
 

Merk! Det er viktig at du overfører eventuelle tall i kolonnen for periode 1, før denne rutinen kjøres.
Ellers vil tallene i kolonne 1 (og eventuelt kolonne 2) skrives over av informasjon fra Total Årsoppgjør.



13De forskjellige registreringsbildene

© 2016 Visma Software International AS

11 De forskjellige registreringsbildene

I dette kapittelet forklares de forskjellige feltene i registreringsbildene. Dersom du er i tvil om hva
slags informasjon som skal registreres i de forskjellige menybildene, vil du finne svaret på disse
sidene.
 

I de fleste tilfellene vises også hvilke nøkkeltall som bruker det enkelte feltet.

11.1 Informasjon

Under forklarer vi hvordan du bruker forskjellige taster i Total Analyse når du registrerer data.

11.1.1 Fortegnsbruk

Alle felt skal i de aller fleste tilfeller være positive. Dette gjelder også poster som f.eks.
finanskostnader. Er kostnaden 100.000 skal dette registreres positivt, og ikke som et negativt tall. I
klientens årsoppgjørfil er finanskostnaden beskrevet som (100.000) siden det er en kostnad. Total
Analyse gjør automatisk om slike fortegnsforskjeller når den overfører tall fra klienten. Ingen regel er
uten unntak, og disse unntakene gjelder:
 

Driftsresultat  Dette feltet kan være positivt eller negativt. Tjener selskapet penger, skal beløpet
være positivt. Taper det penger, skal det være negativt.
 

Ord. resultat før skatt  Se kommentar for feltet driftsresultat.
 

Skattekostnad  Dersom selskapet har en skattekostnad i perioden, legges tallet inn med positivt
(dvs. uten) fortegn. Kommer derimot skattekostnaden til inntekt, legges tallet inn med negativt
fortegn.

11.1.2 Registrere tallverdier

Skriv inn beløpene i hele 1000 kroner. Dvs. at 1.200.000 (1,2 millioner) registreres som 1200.
Programmet setter selv inn kommategn mellom millioner og hundretusen verdiene.
 

Positive verdier registreres uten fortegn. Negative registreres med et minus (-) foran tallet. Total
Analyse viser negative tall med parentes rundt tallet.
 

Ønsker du å registrere en ny tallverdi i et felt, skriver du bare inn den nye verdien. Den gamle verdien
i feltet blir da overskrevet.

11.1.3 Slette verdier

Har du behov for å slette en tekst eller verdi i et felt, bruker du funksjonstasten DELETE. Plasser
markøren på feltet du ønsker å slette. Trykk på funksjonstast DELETE, så slettes verdien eller
teksten.
 

Merknad! Ikke bruk mellomromstasten (den store lange) for å slette en verdi. Det er mulig at en slik
sletting kan påvirke formlene for nøkkeltallene. Det er derimot alltid helt sikkert å bruke
funksjonstast DELETE.

11.1.4 Retur til hovedmeny

Du kan når som helst trykke på funksjonstast F7. Da henter programmet frem hovedmenyen,
uavhengig av hvor du måtte befinne deg når du trykker på funksjonstasten.
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11.2 Klientopplysninger

I denne dialogen registrerer du inn opplysninger om klienten. Opplysninger som du registrerer inn her
blir brukt på forskjellige nivåer i analysen. Se nedenfor for en nærmere forklaring av de forskjellige
gruppene.
 

Du henter denne dialogen frem ved å velge på båndet:
Opplysninger | Foretak | Klient
 

11.2.1 Firmaopplysninger

Her skriver du inn bedriftens firmanavn og adresse. Firmanavnet som du registrerer inn her, kommer
frem i toppteksten på alle analysesidene. Feltet for poststed blir benyttet på forsiden av
analyseutskriften.

11.2.2 Selskapstype

Du kan definere riktig selskapstype for selskapet her. Dette feltet påvirker kun innhenting av
tallmateriale fra Total Årsoppgjør. For å endre selskapstype, klikk på pilen bak selskapstype, og velg
korrekt selskapstype.

11.2.3 Antall aksjer

Feltet for antall aksjer blir benyttet i analysen og bør derfor fylles ut. Det tallet du registrerer her, blir
brukt som grunnlag for å beregne aksjenes matematiske verdi. For å få en reell sammenligning,
brukes samme antall aksjer for alle de forskjellige periodene.

11.3 Periodeinndeling

Her registrerer du inn kolonneoverskriftene for de forskjellige periodene du ønsker å analysere. Du
kan skrive inn årstall, måneder osv. Det er disse tekstene du skriver her, som blir benyttet på alle
nivåer i analysen. Skal du skrive et ord som er langt, bør du ta en prøveutskrift for å forsikre deg om
at du får plass til ordet innenfor de avsatte områdene i de forskjellige rapportene.
 

Du henter denne dialogen frem ved å velge på menybåndet:
Opplysninger | Foretak | Periodedefinisjoner
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Når du overfører til ny periode, blir alle tekstene flyttet til neste periode. Teksten som står foran
periode 1 blir periode 2, teksten foran periode 2 blir periode 3 osv. Teksten som stod for periode 4,
forsvinner ut av grunnlagsmaterialet sammen med tallmaterialet for denne perioden. Du må selv fylle
inn ny periodetakst for periode 1 etter en slik overføring.

11.3.1 Merverdiavgift

Noen av nøkkeltallene som beregnes inkluderer merverdiavgift. På grunn av endrede
merverdiavgiftssatser og forskjellige regler om dette, må du selv registrere inn riktig sats for
periodene. Blir et felt for merverdiavgift stående tomt/blankt, vil ikke merverdiavgift bli beregnet med i
nøkkeltallet.

11.4 Resultatregnskap, grunnlagstall

I menybildet for grunnlagstall registrerer du inn opplysninger fra klientens regnskap. Du kan registrere
opplysninger for inntil fem perioder her.
 

Du henter dette registreringsbildet frem ved å velge på båndet:
Opplysninger | Regnskapsdata | Resultatregnskap
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11.4.1 Driftsinntekter

Viser bedriftens driftsinntekter i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger: 
Resultatgrad, Bruttofortjeneste, Kapitalens omløpshastighet, Kredittid kunder, Lagertid for varelager,
Verdiskapningsregnskap, konkursanalyse og DuPont-analyse.
 

Se også registreringsbildet  «Korrigeringsverdier for analysen».

11.4.2 Varekostnad

Viser bedriftens forbruk av varer i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger:
Bruttofortjeneste og Verdiskapningsregnskap.
 

Se også menybildet «Korrigeringsverdier for analysen».

11.4.3 Lønnskostnad

Viser bedriftens lønnskostnader i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Lønnsandel i %.

11.4.4 Avskrivning

Viser bedriftens ordinære avskrivninger i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger:
Resultatgrad og Verdiskapningsregnskap.

11.4.5 Driftsresultat

Viser bedriftens driftsresultat i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Resultatgrad.

11.4.6 Finansinntekter

Viser bedriftens finansinntekter i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger: 
Totalkapitalens rentabilitet, Rentedekningsgrad og DuPont-analyse.

11.4.7 Finanskostnad

Viser bedriftens finanskostnader i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger:
Totalkapitalens rentabilitet, Rentedekningsgrad og DuPont-analyse.

11.4.8 Ord. resultat før skatt

Viser bedriftens ordinære resultat før skatt poster i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger:
Egenkapitalens rentabilitet, Totalkapitalens rentabilitet, Rentedekningsgrad,
Verdiskapningsregnskap, Konkursanalyse og DuPont-analyse.

11.4.9 Skattekostnad

Viser bedriftens skattekostnad i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Egenkapitalens
rentabilitet.

11.4.10 Utbytte

Viser bedriftens utbytte til aksjonærer i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Avkastning på
aksjene.
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11.5 Balanse, grunnlagstall

I menybildet for grunnlagstall registrerer du inn opplysninger fra klientens regnskap. Du kan registrere
opplysninger for inntil fem perioder her.
 

Du henter dette registreringsbildet frem ved å velge på båndet:
Opplysninger | Regnskapsdata | Balanse
 

11.5.1 Sum anleggsmidler

Viser bedriftens samlede omløpsmidler. Tallet blir brukt i følgende beregninger: 
Finansieringsgrad I, Langsiktig lagerfinansiering og DuPont-analyse.

11.5.2 Varer

Viser bedriftens samlede varebeholdning i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregninger: Varelager
i prosent av totalkapital, Langsiktig lagerfinansiering, Likviditetsgrad II og Gjennomsnittlig lagertid for
varelager.

11.5.3 Fordringer

Viser bedriftens samlede fordringer i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Kredittid kunder.
 

Se også menybildet «Korrigeringsverdier for analysen».

11.5.4 Bankinnskudd, kontanter o.l.

Viser bedriftens kasse- og bankbeholdning i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning:
Likviditetsgrad III.
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11.5.5 Sum omløpsmidler

Viser bedriftens samlede omløpsmidler. Tallet blir brukt i følgende beregninger: Finansieringsgrad II,
Likviditetsgrad I, Likviditetsgrad II, Konkursanalyse og DuPont-analyse.

11.5.6 Aksjekapital

Viser bedriftens aksjekapital. Tallet blir brukt i følgende beregning: Konkursanalyse.

11.5.7 Sum egenkapital

Viser bedriftens samlede egenkapital. Tallet blir brukt i følgende beregninger: 
Egenkapitalrentabilitet, Langsiktig lagerfinansiering, Gjeldsgrad, Egenkapitalprosent, Aksjenes
matematiske verdi og konkursanalyse.

11.5.8 Langsiktig gjeld

Viser bedriftens samlede langsiktige gjeld. Tallet blir brukt i følgende beregninger:
Langsiktig lagerfinansiering, Gjeldsgrad og Konkursanalyse.

11.5.9 Beregnet skatt

Viser bedriftens beregnede skatt for perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Egenkapitalens
rentabilitet.

11.5.10 Kortsiktig gjeld

Viser bedriftens samlede kortsiktige gjeld. Tallet blir brukt i følgende beregninger:
Finansieringsgrad I, Finansieringsgrad II, Likviditetsgrad I, Likviditetsgrad II, Likviditetsgrad III,
Gjeldsgrad og Konkursanalyse.

11.5.11 Sum totalkapital

Viser bedriftens samlede totalkapital. Tallet blir brukt i følgende beregninger: Totalkapitalens
rentabilitet, Finansieringsgrad I, Varelager i prosent av totalkapital, Kapitalens omløpshastighet,
Egenkapitalprosent, Konkursanalyse og DuPont-analyse.

11.6 Diverse, grunnlagstall

I menybildet for diverse grunnlagstall registrerer du inn opplysninger om klientens selskap. Du kan
registrere opplysninger for inntil fem perioder her.
 

Du henter dette registreringsbildet frem ved å velge på båndet:
Opplysninger | Regnskapsdata | Diverse
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11.6.1 Antall årsverk

Viser antall årsverk som er brukt i perioden. Tallet blir brukt i følgende beregning: Omsetning pr.
årsverk.

11.7 Korreksjonsverdier, grunnlagstall

I menybildet for grunnlagstall registrerer du inn korrigeringsverdier for analysen. Dette menybildet
brukes for å gi Total Analyse mest mulig riktige verdier for analysen. Les forklaringen for hver enkelt
opplysning. Du kan registrere opplysninger for inntil fem perioder her.
 

Du henter dette registreringsbildet frem ved å velge på båndet:
Opplysninger | Regnskapsdata | Korr.verdier
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11.7.1 Varekjøp på kreditt

Dette tallet viser bedriftens varekjøp på kreditt i perioden. Dersom dette feltet er blankt, beregnes alt
vareforbruk som kjøpt på kreditt. Er det registrert verdi her, brukes denne verdien i stedet for det
totale vareforbruket. Dette feltet påvirker følgende beregning: Kredittid leverandører.

11.7.2 Kontantsalg

Dette viser bedriftens kontantsalg i perioden. Dersom dette feltet er blankt, beregnes alle
driftsinntekter som kredittsalg. Er det registrert verdi her, trekkes denne verdien fra de totale
driftsinntektene for beregning kredittid  kunder.

11.7.3 Kundefordringer

Dette tallet viser bedriftens kundefordringer for perioden. Dersom dette feltet er blankt, beregnes alle
fordringer i registreringsbildet Balanse, aktiva som kundefordring. Er det registrert verdi her, brukes
denne verdien for kundefordring i stedet for fordringer i registreringsbildet Balanse, aktiva. Dette feltet
påvirker følgende beregning: Kredittid kunder.

11.7.4 Leverandørgjeld

Viser bedriftens leverandørgjeld. Tallet blir brukt i følgende beregning: Kredittid leverandører.
 

Se også «Varekjøp på kreditt» i menybildet «Korrigeringsverdier for analysen».

11.8 Verdiskapningsregnskap

Total Analyse inneholder et verdiskapningsregnskap. Programmet finner selv ut av den
verdiskapningen som er skjedd i selskapet i løpet av perioden, og setter den opp på riktig måte i
rapporten. Programmet klarer derimot ikke å fordele verdiskapningen på de forskjellige
interessegruppene selv. Total Analyse inneholder derfor et eget registreringsbilde hvor du kan angi
disse opplysningene selv.
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11.8.1 Utregning av verdiskapning

På høyre side av dette bildet, viser programmet den totale verdiskapningen i bedriften. På linjen Sum
fordelt har programmet summert de summene du har registrert i feltene for de forskjellige
interessegruppene. Nederst viser programmet en differanse mellom verdiskapningen og fordelingen av
den.
 

Husk at du må trykke funksjonstast F9, når du ønsker at beregningen skal gjøres.

11.8.2 Korrigering av verdier

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å korrigere verdier i verdiskapningsregnskapet. I
registreringsbildet for fordelingen av bedriftens verdiskapning, finner du også korrigeringsfelt for
følgende verdier:
 

Forbruk av innkjøpte varer og tjenester. Programmet benytter i utgangspunktet verdien som du
registrerer inn i grunnlagsbildet på posten «Vareforbruk». Denne posten kan også inkludere andre
salgs- / adm. kostnader. Legg inn eventuell korrigert verdi her. Registrer kostnad som positivt tall.
 

Offentlige tilskudd.  Total Analyse har verdien 0 som standard i dette feltet. Har bedriften fått
tilskudd fra det offentlige som skal legges til bedriftens egen verdiskapning, legger du inn verdien for
det offentlige tilskuddet her. Har bedriften fått tilskudd legges dette inn med positivt tegn. Har
bedriften gitt offentlig støtte som reduserer verdiskapningen, legges dette inn med negativt fortegn.
Har du av en eller annen grunn behov for å korrigere noen av de andre verdiene i
verdiskapningsregnskapet, kan du få en forklaring av oppbyggingen av rapporten i kapittelet
«verdiskapningsregnskap».
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11.9 Vesentlighetsvurdering

Vesentlighetsvurderingen i Total Analyse kan benyttes som et utgangspunkt for videre vurdering for
klientens vesentlighetsgrenser.
 

11.9.1 Vesentlighetsgrenser

På bakgrunn av de registrerte opplysningene i budsjettkolonnen og de beregnede verdiene for de to
siste periodene, beregner Total Analyse et snitt av disse verdiene.
 

Feltene for "Spesielle poster" og "Vanlige poster" må du registrere selv.

11.10 Forsideinformasjon
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11.10.1 Firmaopplysninger

I disse feltene er det plass for dine firmaopplysninger. Skriv inn de opplysningene du ønsker skal
fremkomme på rapportens forside.
 

De enkelte ledetekstene bør forklare hva det enkelte felt er ment for. Du kan imidlertid skrive akkurat
hva du vil i disse feltene. Feltinnholdet fremkommer på forsiden sammen med firmaopplysninger og
telefon- og telefaxnummer.
 

Starter du med et tall, må du trykke på apostrof tegnet ' (som oftest plassert til høyre for bokstaven
Æ på tastaturet) før du skriver resten av setningen.

11.10.2 Dato på forside

Dette feltet er tiltenkt dato for rapportene. Skriv inn datoen slik du ønsker at den skal være på
rapporten. Eksempler på dette er:
 

· 15. mars 2016
 

eller 
 

· 15.03.16
 

eller
 

· 15/3-2016
 

Du kan imidlertid skrive akkurat hva du vil i dette feltet. Feltinnholdet fremkommer på forsiden
sammen med firmaopplysninger og telefon- og telefaxnummer.

12 Analysekommentarer

12.1 Kommentarer til nøkkeltallene

Du kan skrive inn kommentarer til de forskjellige nøkkeltallene i analysen. Du har tre linjer til
disposisjon. Disse kommentarene kommer frem på utskriften av den enkelte rapport. Du henter frem
den rapporten du ønsker å kommentere, og skriver kommentarer direkte inn i rapporten.
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Du trenger kun å skrive kommentarer på de nøkkeltallene du ønsker. Programmet tilpasser
automatisk rapporten for de nøkkeltallene som har kommentarer.

13 Grafikkfremstilling

13.1 Grafisk presentasjon av data

Du kan få fremstilt det registrerte tallmaterialet og forskjellige utregninger grafisk i Total Analyse. Du
finner de forskjellige grafiske fremstillingene under Rapporter | Grafikk.
 

 

Du kan også kjøre utskrift av disse. Velg da ønsket utskrift i utskriftsdialogen i Total Analyse. 
 

OBS! Hvis du ikke har registrert nok informasjon for at en av de grafiske fremstillingene kan vises, vil
programmet istedenfor vise teksten "Not enough data". Kontroller de registrerte opplysningene og
prøv igjen.

14 Nøkkeltalldefinisjoner

I dette kapittelet presenteres de forskjellige nøkkeltallene som finnes i Total Analyse. Sammen med
en kort forklaring på det enkelte nøkkeltall, presenterer vi formelen for nøkkeltallet. I tillegg viser vi et
lite eksempel på hvilke tallforutsetninger som brukes.

14.1 Resultatgrad

Viser bedriftens resultat sett i forhold til driftsinntektene. Brutto viser resultatgrad uten ordinære
avskrivninger, netto viser med ordinære avskrivninger.
 

 

Eksempel
Driftsresultat:   5,462 Netto resultatgrad: 13,0 %
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Driftsinntekter: 42,025 Brutto resultatgrad: 16,8 %
Avskrivninger:     1,600

 

14.2 Bruttofortjeneste

Viser hva bedriften har igjen etter at varekostnadene er trukket fra. Dette er et sentralt nøkkeltall i
regnskapsanalysen.
 

 

Eksempel
Driftsinntekter: 42,025 Bruttofortjeneste: 44,5 %
Vareforbruk: 23,333

14.3 Egenkapitalens Rentabilitet

Viser avkastningen på bedriftens egenkapital. Egenkapitalens rentabilitet bør sammenlignes med den
avkastning eierne kan få ved alternativ plassering.
 

EK Rent . =
(Ord. resultat før skatt - Betalbar skatt) * 100

Gjennomsnitt egenkapital

 

Eksempel
Ord. resultat før skatt:  4,614 EK. Rentabilitet: 106,5 %
Betalbar skatt:        0
Gjennomsnitt egenkapital:2015:  6,146

    2014:  2,520
 Snitt:  4,333

14.4 Finansieringsgrad I

Viser forholdet mellom anleggsmidler og den langsiktige kapital. Dette tallet bør være mindre enn 1.
Bedriften har da ikke brukt kortsiktig gjeld for å finansiere anleggsmidlene.
 

 

Eksempel
Sum anleggsmidler:   4,400 Finansieringsgrad I: 0,4
Sum eiendeler: 16,879
Kortsiktig gjeld:   4,802



26 Total Analyse 2015

© 2016 Visma Software International AS

14.5 Finansieringsgrad II

Viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Er tallet høyere enn 1, viser dette at deler av
omløpsmidlene er finansiert med langsiktig kapital.
 

 

Eksempel
Sum omløpsmidler: 12,479 Finansieringsgrad II: 2,6
Sum kortsiktig gjeld:   4,802

14.6 Varelager i prosent av totalkapital

Viser hvor stor andel varelageret utgjør av bedriftens totale kapital.
 

 

Eksempel
Varelager:   1,401 Varelager %: 8,17
Gj.snitt totalkapital: 2015: 16,879

     2014: 17,410
     Snitt: 17,144

14.7 Lagerfinansiering (langsiktig)

Viser hvor stor del av varelageret som er finansiert langsiktig. Det er antatt at denne delen bør være
minst 50 %.
 

 

Eksempel
Langsiktig gjeld: 5,330 Langsiktig lagerfin.: 505,07
Sum anleggsmidler: 4,400
Sum egenkapital: 6,146
Sum varebeholdning: 1,401

14.8 Kapitalens omløpshastighet

Viser hvor effektivt bedriften utnytter kapitalen, og hvor mange ganger den blir omsatt i løpet av en
periode. Økt omløpshastighet indikerer bedre utnyttelse av kapitalen.
 

 

Eksempel
Driftsinntekter: 42,045 Kap. omløpshastighet: 2,5
Gjennomsnitt eiendeler: 2015: 16,879

 2014: 17,410
 Snitt: 17,144
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14.9 Likviditetsgrad I

Viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Omløpsmidlene bør være det dobbelte av
den kortsiktige gjelden, dvs. at forholdstallet bør være større enn 2.
 

 

Eksempel
Sum omløpsmidler: 12,479 Likv. grad I: 2,6
Sum kortsiktig gjeld:   4,802

14.10 Likviditetsgrad II

Viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likvide omløpsmidler bør være
lik eller høyere enn kortsiktig gjeld, dvs. et forholdstall større enn 1.
 

 

Eksempel
Sum omløpsmidler: 12,479 Likv. grad II: 2,3
Sum varelager:   1,401
Sum kortsiktig gjeld:   4,802
Mest likvide omløpsmidler
(Sum omløpsm. - varelager): 11,078

14.11 Likviditetsgrad III

Viser forholdet mellom bedriftens likvide midler og kortsiktig gjeld.
 

 

Eksempel
Kasse og bank: 4,625 Likv.grad III: 0,96
Kortsiktig gjeld: 4,802

14.12 Kredittid kunder

Kredittiden man gir til sine kunder har betydning for egen likviditet. Likviditeten påvirkes negativt med
økende kredittid.
 

Kredittid kunder  =
Gjennomsnitt debitorer * 360

((Driftsinnt. - Kont.salg) + mva) + Avg.fr. salg

 

Eksempel
Gjennomsnitt debitorer:   7,960 Kredittid kunder: 56 dager

2015:   6,308
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2014:   9,612
Driftsinntekter: 42,045
Kontantsalg         0
Avgiftsfritt salg:         0

14.13 Rentedekningsgrad

Viser bedriftens evne til å påta seg økte renteforpliktelser. Jo høyere dette tallet er, dess bedre er
bedriftens økonomiske handlefrihet og fleksibilitet.
 

 

Eksempel
Finanskostnader:    818 Rentedekningsgrad: 664,1
Res. før eks. ord. poster: 4,614

14.14 Gjeldsgrad

Viser forholdet mellom gjeld og egenkapital, dvs. hvor mye gjeld det er pr. krone egenkapital. En høy
og stigende gjeldsgrad vil svekke bedriftens soliditet.
 

 

Eksempel
Sum kortsiktig gjeld: 4,802 Gjeldsgrad 1,64
Sum langsiktig gjeld: 5,330
Sum egenkapital: 6,146

14.15 Egenkapitalprosent

Viser hvor stor andel av bedriftens totale kapital som er bedriftens egen. En høy prosent gjør bedriften
mindre avhengig av ekstern finansiering.
 

 

Eksempel
Sum egenkapital:   6,146 Egenkapitalprosent: 36,4
Sum eiendeler: 16,879

14.16 Akjenes matematiske verdi

Viser netto verdi som hver aksje representerer i bedriftens balanse. En høy verdi kan indikere at
overskuddet er holdt tilbake i bedriften.
 

 

Eksempel



29Nøkkeltalldefinisjoner

© 2016 Visma Software International AS

Sum egenkapital: 6,146 Aksjeverdi: 61,46
Antall aksjer:    100

14.17 Lønnsandel i prosent

Viser hvor stor del lønnskostnaden utgjør av omsetningen.
 

 

Eksempel
Lønnskostnader: 11,650 Lønnsandel i %: 27,71
Omsetning: 42,045

14.18 Omsetning pr. årsverk

Viser bedriftens omsetning fordelt på antall årsverk som er medgått i perioden.
 

 

Eksempel
Omsetning: 42,045 Omsetn. pr. årsverk: 1.201
Antall årsverk:           35

14.19 Aksjeutbytte

Viser hvor stor avkastning eierne samlet får på sin investering.
 

Eksempel
Aksjeutbytte: 0 Aksjeutbytte: Viser endring fra forrige
periode

14.20 Gj.snitt lagertid for varelager

Viser hvor mange dager varene i gjennomsnitt har vært lagret i bedriften.
 

 

Eksempel
Sum varebeholdning:   1,401 Lagertid varelager: 22 dg.
Vareforbruk: 23,333

14.21 Kredittid leverandører

Kredittiden man får av sine leverandører har betydning for egen likviditet. Likviditeten påvirkes positivt
med økende kredittid.
 

Kredittid leverandører  =
(Gj.snitt le v.gjeld * 36 0

Varekjøp, kreditt + mva .
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Eksempel
Gjennomsnitt leverandørgjeld:    450 Kredittid leverandører: 33 dager

2015:    500
2014:    400

Varekjøp, Kreditt: 4,000

15 Verdiskapningsregnskap

I dette avsnittet forklarer vi hvilke programmeringstekniske regler som ligger i bunnen for beregningen
for verdiskapningsregnskapet. Hvis du noen gang er i tvil om beregningen er riktig, kan du se den
logiske oppbygningen under. Ønsker du mer informasjon om hvordan du bruker registreringsbildet for
verdiskapnings-regnskapet, ber vi deg slå opp i avsnittet «Verdiskapningsregnskapet» i kapittelet
«De forskjellige registreringsbildene».

15.1 Beregningsregler

Dette er de behandlingsreglene som benyttes under utregningen av verdiskapningsregnskapet i Total
Analyse.
 

Driftsinntekter: Henter verdien fra grunnlagsbildet på linjen for Driftsinntekter.
 

Forbruk av innkjøpte varer og tjenester: Dersom korrigeringsfeltet i registreringsbildet for verdi-
skapningsregnskapet er blankt, eller har verdien 0, brukes varekostnaden som er registrert i
grunnlagsbildet.
 

Verdiskapning i egen virksomhet - brutto: Trekker verdien for «Forbruk av innkjøpte varer og
tjenester» fra verdien for «Driftsinntekter».
 

Kapitalslit (ordinære avskrivninger): Benytter feltet for de ordinære avskrivningene i
grunnlagsbildet.
 

Verdiskapning i egen virksomhet - netto: Trekker verdien for «Kapitalslit (ordinære avskrivninger)
fra «Verdiskapning i egen virksomhet - brutto».
 

Finansinntekter: Benytter feltet for «Finansinntekter» i grunnlagsbildet.
 

Verdier til fordeling fra egen virksomhet: Benytter «Verdiskapning i egen virksomhet - netto» +
«Finansinntekter» + «Ekstraordinære poster - netto».
 

Offentlige tilskudd: Dersom korrigeringsfeltet i registreringsfeltet for verdiskapningsregnskapet er
blankt, kommer «Offentlige tilskudd» frem som verdien 0. Ønsker du en annen verdi, registrerer du
denne her.
 

Sum verdier til fordeling: Benytter posten «Verdier til fordeling fra egen virksomhet» + eventuelle
«Offentlige tilskudd».

15.2 Prosentberegning

Du registrerer selv inn hvordan verdiskapningen i bedriften har blitt fordelt. Basert på disse
fordelingsnøklene, beregner programmet den prosentvise fordelingen mellom postene. Beregningen
blir foretatt slik:
 

· Programmet beregner den totale verdiskapningen, og finner ut hvor stor prosentandel som den
enkelte verdien utgjør av hele beløpet.

 

Denne prosentsatsen settes så på høyre side av den verdien du har registrert. Prosenten
fremkommer kun på utskrift og rapportvisning på skjerm, og ikke i registreringsbildet for
verdiskapningsregnskapet.
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16 Konkursanalyse

I dette avsnittet forklarer vi hvilke programmeringstekniske regler som ligger i bunnen for beregningen
for konkursanalysen. Hvis du noen gang er i tvil om beregningen er riktig, kan du se den logiske
oppbygningen under.

16.1 Delformel A

A =
(Ord. resultat før skatt + Finanskostnader)

Eiendeler

 

Eksempel
Ord. resultat før skatt:   4,614 Delformel A: 0,2751
Finanskostnader:       30
Eiendeler: 16,879

16.2 Delformel B

 

Eksempel
Driftsinntekter: 42,045 Delformel B: 2,4909
Eiendeler: 16,879

16.3 Delformel C

 

Eksempel
Egenkapital: 6,146 Delformel C: 0,6065
Kortsiktig gjeld: 4,802
Langsiktig gjeld : 5,330

16.4 Delformel D

 

Eksempel
Egenkapital:   6,146 Delformel D: 0,2625
Innskutt kapital:   1,715
Eiendeler: 16,879
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16.5 Delformel E

 

Eksempel
Sum omløpsmidler: 12,479 Delformel E: 0,4548
Kortsiktig gjeld:   4,802
Sum eiendeler: 16,879

16.6 Faktor-Z

 

Eksempel
Delformel A: 0,2751 Faktor-Z: 4,6768
Delformel B: 2,4909
Delformel C: 0,6065
Delformel D: 0,2625
Delformel E: 0,4548

17 DuPont-analyse

I dette avsnittet forklarer vi hvilke programmeringstekniske regler som ligger i bunnen for beregningen
av DuPont-analysen. Hvis du noen gang er i tvil om beregningen er riktig, kan du se den logiske
oppbygningen under.

17.1 Gjennomsnitt omløpsmidler

 

Eksempel
Omløpsmidler Periode 1: 12,479 Gj.snitt omløpsmidler: 12,971
Omløpsmidler Periode 2: 13,463

17.2 Gjennomsnitt anleggsmidler

 

Eksempel
Anleggsmidler Periode 1: 4,400 Gj.snitt anleggsmidler: 4,174
Anleggsmidler Periode 2: 3,947



33DuPont-analyse

© 2016 Visma Software International AS

17.3 Gjennomsnitt totalkapital

 

Eksempel
Totalkapital Periode 1: 16,879 Gj.snitt totalkapital: 4,174
Totalkapital Periode 2: 17,410

17.4 Kapitalens omløpshastighet

 

Eksempel
Driftsinntekter: 42,045 Kap. omløpshastighet: 2,45
Gjennomsnitt eiendeler:  2015: 16,879

2014: 17,410
Snitt: 17,144

17.5 Kostnader før renter

 

Eksempel
Driftsinntekter: 42,045 Kostn. før renter: 36,553
Driftsresultat:   5,462
Finansinntekter:        30

17.6 Overskudd før renter

 

Eksempel
Driftsresultat: 5,462 Overskudd før renter: 5,492
Finansinntekter:      30

17.7 Overskuddsgrad

 

Eksempel
Driftsresultat:   5,462 Overskuddsgrad: 13,06
Finanskostnader:       30
Driftsinntekter: 42,045
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17.8 Totalkapitalens rentabilitet

TK Rent.  =
(Ord. resultat før skatt + Finanskostnader) * 100

Gjennomsnitt eiendeler

 

Eksempel
Ord. resultat før skatt:   4,614 TK. rentabilitet. 31,7 %
Finanskostnader:      818
Gjennomsnitt eiendeler:  2015: 16,879

2014: 17,410
Snitt: 17,144

18 Linjeoverføring fra Total Årsoppgjør

Dette avsnittet forklarer hvordan informasjonen fra klientens årsoppgjørfil blir overført til Total Analyse.
Under blir det beskrevet hvor grunnlagstallene hentes fra i klientens årsoppgjørfil. Total Analyse
bruker klientens resultatregnskap og balanse (også kjent som «Brønnøysund-regnskapet») til
overføring.
 

I de tilfellene hvor det står flere linjer innenfor samme ramme, blir disse linjene summert sammen før
de blir overført til Total Analyse.

18.1 Resultatregnskap

Analyse Regnskap-/Balanselinje
Driftsinntekter Sum driftsinntekter
Varekostnad Varekostnad
Lønnskostnad Lønnskostnad
Avskrivninger Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler

 

Nedskrivning av varige driftsm. og immatr. eiendeler
 

Driftsresultat
 

Driftsresultat
 

Finansinntekter
 

Inntekt på investering i datterselskap
 

Inntekt på andre investeringer
 

Renteinntekt fra foretak i samme konsern
 

Annen finansinntekt
 

Verdiendring av finansielle instrumenter
 

Finanskostnad
 

Nedskrivning av andre finansielle instrumenter
 

Nedskrivning av finansielle eiendeler
 

Rentekostnad til foretak i samme konsern
 

Annen finanskostnad
 

Verdiendring av finansielle instrumenter
 

Merk! Total Analyse bytter fortegn på tallet som overføres fra disse

linjene. Er tallet negativt, dvs. at selskapet har en kostnad, overføres

tallet til å bli et positivt tall i Total Analyse.
 

Ord. resultat før skatt
 

Ordinært resultat før skattekostnad
 

Skattekostnad
 

Skattekostnad på ordinært resultat
 

Utbytte
 

Utbytte
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Antall årsverk Ansatte
 

Merk! Dette punktet hentes fra dialogen for klientopplysninger i

årsoppgjørf ilen. Det f innes derfor ikke informasjon for mer enn et år.

Velger du å overføre for to perioder, må du registrere Antall årsverk

manuelt for periode 2.
 

Legg også merke til at terminologien er annerledes i Total Analyse sett i

forhold til Tota Årsoppgjør. Du må selv beregne om antall ansatte til antall

årsverk, dersom disse er forskjellige.

18.2 Balanse, aktiva

Analyse Regnskap-/Balanselinje
Bank og kassebeholdning Bankinnskudd, kontanter og lignende
Fordringer Sum Fordringer
Varebeholdning Varer
Sum omløpsmidler Sum omløpsmidler
Sum anleggsmidler Sum anleggsmidler

18.3 Balanse, passiva

Analyse Regnskap-/Balanselinje
Beregnet skatt Betalbar skatt
Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld Sum avsetninger

 

Sum annen langsiktig gjeld
 

Aksjekapital
 

Aksjekapital
 

Sum egenkapital
 

Sum egenkapital
 

Sum totalkapital
 

Sum egenkapital og gjeld
 

Leverandørgjeld
 

Leverandørgjeld

18.4 Klientopplysninger

Analyse Klientopplysningsbilde
Firmanavn Navn
Adresse Adr.
Postnr./Sted P.sted
Antall aksjer Antall aksjer
 

Opplysningene i tabellen «Klientopplysninger» hentes fra dialogen «Klientopplysninger» i klientens
årsoppgjørfil. I tillegg til de feltene som listes opp i tabellen, hentes også tallet for Antall årsverk fra
denne dialogen. Det er noen spesielle forhold som du må merke deg vedrørende dette tallet. Vær
vennlig å les merknaden for dette tallet i tabellen «Resultatregnskap».
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