Disposisjon delårsrapport
Delårsrapporten skal være på maksimalt 10 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).
Delårsrapporten skal inneholde:
✓ Forside
✓ Oppsummering på første side
✓ Øvrige sider
✓ Resultatregnskap og balanserapport (inkludert i de 10 sidene).
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 kan for eksempel være beskrivelse av problemet dere skal løse,
beskrivelse av forretningsideen/produktet, økonomiske nøkkeltall og høydepunkter gjennom UB-året.
Øvrige sider der dere beskriver hva dere faktisk har gjort i løpet av UB-året. Dere kan også skrive litt om hvilke
planer dere har fremover. Svar gjerne på disse spørsmålene:
•

Kan dere beskrive forretningsideen (varen/tjenesten) og hvem som er målgruppe for ideen?

•

Kan dere vise at det er et behov og at det er betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens
vare/tjeneste?
Kan dere beskrive hvordan varen/tjenesten har kommet til praktisk bruk? (Kan dere vise at
varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at dere har utviklet en fungerende prototyp/pilot som
er testet ut?)
Kan dere beskrive hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste,
forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform,
organisasjonsform eller marked?
Passer forretningsideen deres inn i FNs bærekraftsmål og er den bærekraftig sammenlignet med
andre bedrifter i samme marked?
Hvilke markedsføringsaktiviteter har dere gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat
disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
Hvordan vil dere beskrive teamet og erfaringen/kompetansen til hver enkelt elev? Hvordan kan teamet
og deres samlede erfaringer/kunnskap utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
Hvilke aktører fra arbeids- og næringsliv har dere samarbeidet med og hvorfor akkurat disse? Og har
dette nettverket hjulpet dere til å komme videre?
Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
Har dere en god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
Hva har dere lært, og hvilken kompetanse har dere tilegnet dere ved å drive en ungdomsbedrift?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Delårsrapporten skal inneholde resultatregnskap og balanserapport. Dersom dere bruker Fiken regnskap eller
et annet digitalt regnskapsprogram, så kan dere ta utskrift av dette, eller dere kan bruke malen under:

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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