
SmartOrg Års- og revisjonsberetning

Veileder for årsberetning
SmartOrg AS

Årsmøte i sameier/foreninger
Saker til behandling

● Styrets eventuelle årsberetning - en kort oppsummering av styrets aktiviteter i løpet av
året

● Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår
● Valg av styre
● Årsberetning, regnskap og eventuelt revisjonsberetning for de sameier

som har revisjonsplikt etter § 65 (21 eller flere seksjoner) skal sendes
ut minst en uke på forhånd, og også være tilgjengelig på møtet

Årsrapport og signering
Håndtering av årsoppgjøret i forkant av årsmøtet er enkelt å gjennomføre i SmartOrg. Dette
gjøres under økonomimodulen. Dernest trykker du deg inn på fanen ‘Regnskap’, og velger det
foregående året. Her vil du få opp mulighet til å redigere årsberetning for det aktuelle året. Du vil
da få opp denne menyen på høyre side av regnskapet. Du følger da stegene som veileder deg
gjennom prosessen med årsberetning og revisjonsberetning.
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For å oppdatere og redigere årsberetningen trykker du på den blå knappen “Rediger
årsberetningen”. Du vil da få opp en mal som tar utgangspunkt i data fra portalen. Her fyller du
inn boksene som ikke henter data automatisk. Disse kommer i dette formatet “[?]”. Dernest fyller
du inn årsberetningen med annen nødvendig informasjon som har foregått gjennom året.

Når skjema er ferdig utfylt, trykker du på knappen for å lagre dokumentet. Dernest vil du få
muligheten til å se over før oversendelse til signering av de andre i styret.
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Når du trykker den inn på den blå knappen “Se over og se til signering” åpnes dokumentet, og
du vil her få muligheten til å sende dette til godkjenning. Dette gjøres ved å trykke på den blå
knappen i toppen av dokumentet, merket med “Send til godkjenning”.

Når dette er utført vil de andre i styret motta en SMS med varsling om å signere dokumentet.
Dette gjøres digitalt via telefon. De vil også få muligheten til å se over dokumentet før signering.
Etterhvert som styret signerer årsberetningen vil boksene ved siden av navnet på
styremedlemmer “hukes” av.
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Når samtlige har signert vil beretningen bli tilgjengelig for revisor. Revisor har da anledning til å
redigere revisors beretning via den blå knappen “Rediger revisors beretning”.

Når revisor åpner dokumentet vil det være tilgjengelig mal som henter informasjon automatisk
fra systemet. For å gjennomføre revisjonen er det tilgjengelig en sjekkliste i PDF-format, som
kan lastet ned og benyttes som støtte under utførelsen. Det vil her være nødvendig å fylle til evt.
feil og mangler i regnskapet, med mindre alt er som det skal være. Da presiseres kun dette i det
aktuelle feltet.
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Når revisor er ferdig med revisjonsberetningen, vil det være nødvendig å signere dokumentet
før det kan anses gyldig. Dette gjøres via knappen “Send til signering”. Dette dokumentet
singers kun av revisor selv, evt. også Revisor nr. 2.

Når dokumentet er ferdig signert av revisor, vil både års- og revisjonsberetningen være
tilgjengelig for eksport via PDF.

Gratulerer - dere er nå ferdig med årsregnskapet på en ryddig måte. Godt årsmøte!


