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Disposisjon delårsrapport 
 

Delårsrapporten skal være på maksimalt 12 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).  

Delårsrapporten skal inneholde: 

 Forside  

 Oppsummering på første side 

 Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse 

 

Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde: 

• Ungdomsbedriftens navn 

• Skolens navn 

• Navn på ansvarlig lærer 

• Skoleår 

• Navn på mentor og mentors arbeidsplass 

 

En oppsummering på første side. Det er opp til ungdomsbedriften å vurdere hva denne oppsummeringen bør 

inneholde. Det kan for eksempel være: innholdsfortegnelse, omtale av forretningsideen og produktet, 

økonomiske nøkkeltall og høydepunkter gjennom UB-året. 

 

Delårsrapporten skal inneholde en oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under 

viser hva oppstillingen skal inneholde. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.  

 

Resultat Beløp Balanse Beløp 

  Driftsinntekter       

- driftskostnader   Eiendeler:   

= Driftsresultat   Anleggsmidler   

+ finansinntekter   Kontanter og bankinnskudd   

= Årsoverskudd   Varelager   

    Sum omløpsmidler   

        

    Gjeld og egenkapital:   

    Innskutt egenkapital   

    Opptjent egenkapital   

    Kortsiktig gjeld   

    Langsiktig gjeld   

    Sum gjeld og egenkapital   
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Det er opp til ungdomsbedriften å vurdere hva delårsrapporten for øvrig bør inneholde. Tips til innhold kan 

være:  

• Beskrivelse av forretningsideen og produktet 

• Målgruppe for produktet 

• Verdiskaping:  

 er det behov i markedet for produktet (markedsundersøkelse)? 

 kan UBen bli lønnsom? 

 hvordan kan UBen bidra til bærekraftig verdiskaping i samfunnet? 

• Erfaringslæring /læringseffekt:  

 hvordan fungerer en UB? 

 hva har dere lært av å jobbe med UB?  

 har dere tatt stilling til etiske problemstillinger i UBen? 

• Kreativitet og innovasjon:  

 hvordan har dere jobbet med kreativitets- og innovasjonsprosesser i UBen?  

 hva er innovativt/nyskapende ved deres konsept? 

 hvilke virkemidler benytter dere til å markedsføre/kommunisere konseptet? 

 på hvilken måte skiller UBen seg ut i markedet? 

• Samarbeid:  

 hvordan er UB-teamet organisert (arbeidsfordeling)?  

 hvordan jobber dere med arbeidsmiljøet (IA) i UBen?  

 hvordan har samarbeidet med mentor og nettverk vært og hva var nytten for UBen? 

• Tverrfaglig arbeid:  

 har dere benyttet kunnskap fra flere fagområder (skolefag) i UBen?  

 på hvilken måte har ulik fagkunnskap vært nyttig i UBen? 

• SWOT-analyse/ Risikoaspekter 

• Framtidspotensial 

• Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning 

 

 

 

 
 


