
 

 

 

 

 

Invitasjon til kurs i  

Regnskap og årsoppgjør etter 

regnskapsloven 

11. november 
 

 

Foreleser Thore Kleppen og Stein Erik Lund, KPMG 

Innhold 

Kurset tar for seg praktiske problemstillinger regnskapsfører står overfor ved 

utarbeidelse av finansregnskap og årsoppgjør. Sentrale områder fra regnskapsteori og 

lovgivning vil berøres. Skatterelaterte problemstillinger og utfylling av 

likningsoppgaver vil også berøres. 

 

 Regnskapsførers uttalelse om regnskapet 

 Årsberetning, - fokus usikkerheter og fortsatt drift 

 Spesielle poster i regnskapet 

 

Pris Kursavgiften er kr. 2.300 pr deltaker fra samarbeidende regnskapskontor/medl. i 

Økonomiforbundet. Halv pris f.o.m. deltaker nr. 4 fra regnskapskontoret. For andre 

deltakere er prisen 2.800. I tillegg kommer kost og losji. 

 

Tidspunkt 

 

 

Kl. 09.00 – 16.00 

 

Påmelding 

 

Påmelding må være oss i hende innen påmeldingsfristen.  

Faglig 

oppdatering 7 timer finansregnskap 

 

Kursnr. Dato Hotell Sted Påmeldingsfrist 

105201302 11.november Quality Hotel & Resort Hafjell Øyer 16. oktober 

Påmelding til:  
Elektronisk post:  oppland@bondelaget.no / jorunn.lovdal@bondelaget.no 

Telefon: 61 05 18 00              
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Tittel Regnskap og årsoppgjør etter 
regnskapsloven 

 
Undertittel 

 
Praktisk utforming av finansregnskap og årsoppgjør, herunder fokus på den 
økonomiske situasjon i norsk næringsliv for tiden 

 

Kursmål 

 
Kurset passer best for de litt erfarne medarbeiderne som jobber med regnskap 
og årsoppgjør etter regnskapsloven (regnskapspliktige selskap som 
aksjeselskap m.fl.). 

 

Innhold 

 
Kurset tar for seg praktiske problemstillinger regnskapsfører står overfor ved 
utarbeidelse av finansregnskap og årsoppgjør. Sentrale områder fra 
regnskapsteori og lovgivning vil berøres. Skatterelaterte problemstillinger og 
utfylling av likningsoppgaver vil også berøres. 

 
Kurset vil være både teoretisk og praktisk relatert, og det vil bli brukt tid på å 
gjennomgå eksempler som belyser sentrale problemstillinger. 
 

 

Målgruppe 

 
Regnskapsførere   
 

 

Foreleser 

 
Statsautorisert revisor Thore Kleppen og Stein Erik Lund, begge statsautoriserte 
revisorer fra KPMG. 

Program  

08:30 Frammøte, kaffe og rundstykker.  

09:00  Regnskapsførers uttalelse om regnskapet, hva er det, hva er det ikke og 
hvordan kan den brukes 

 

09:30 Årsberetning, med fokus på usikkerheter og fortsatt drift 

 

10:15 Spesielle poster i regnskapet, herunder fortsatt drift, varelager, nedleggelse og 

nedbemanning, egenkapital og egenkapitalkostnader, investeringer i driftsmidler, anlegg 

under utførelser, av – og nedskrivninger, kjøp av virksomhet, aktivering av 

kostnader/immaterielle eiendeler, internfortjeneste mellom nærstående/små konserner, 

valutalån, i tillegg til vanlige årsoppgjørsvurderinger på kunder, varelager, periodisering. 

 

12:00 Lunsj 

13:00 Forts. fra før lunsj 
 

16:00 Slutt 

  
Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer finansregnskap 

 
 
 


