
 

 

 

 

 

Invitasjon til kurs i  

Bokføringsregelverket 

11. november 
 

 

Foreleser Karl Jakob Enger / Torill Volden, Abacus Økonomitjenester AS  

Innhold 

Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en 

mer praktisk rettet gjennomgang av bokføringsloven, bokføringsforskriften og utvalgte 

deler av god bokføringsskikk samt bokføringsstandardene. Det vil bli lagt vekt på 

hvordan regnskapsfører kan etablere praktiske rutiner for å tilfredsstille krav i lov, 

forskrift, skikker og standarder. Vi vil også ta for oss nyheter og endringer, samt 

uttalelser fra skattedirektoratet.  

 

 Bokføringsloven og bokføringsforskriften 

 Nyheter og endringer, uttalelser fra skattedirektoratet 

 Gjennomgang av bokføringsstandardene 

 

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/bokføringsregelverket 

 

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 Bokføringsregelverket  
Undertittel En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere 

. 

Innledning Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. 
Deretter en mer praktisk rettet gjennomgang av bokføringsloven, 
bokføringsforskriften og utvalgte deler av god bokføringsskikk samt 
bokføringsstandardene. Det vil bli lagt vekt på hvordan regnskapsfører kan 
etablere praktiske rutiner for å tilfredsstille krav i lov, forskrift, skikker og 
standarder. Vi vil også ta for oss nyheter og endringer, samt uttalelser fra 
skattedirektoratet.  
 

Kursmål Målet er å gjøre deltakerne kjent med loven, forskriften og 
skikkene/standardene slik at de skal kunne gi god veiledning til kunden, 
kunne etablere gode dokumentasjons-, bokførings- og rapporteringsrutiner 
tilpasset bokføringsregelverkets krav. Kurset vil benytte eksempler fra 
hverdagen. 
 

Målgruppe Regnskapsførere   
 

Foreleser Torill Volden og Karl Jakob Enger. Begge er registrerte revisorer og 
autoriserte regnskapsførere, og partnere i Abacus Økonomitjenester AS  

Program  

08:30 Frammøte, kaffe og rundstykker.  

09:00  Innledning 

 Bokføringsregelverket, grunnleggende om bokføringspliktige, 

bokføringsloven, bokføringsforskriften, skikker og standarder 

 Bokføringsprinsipper- praktiske eksempler 

 

10:00 Bokføringsloven og bokføringsforskriften 

 En praktisk rettet gjennomgang 

 Endringer i regelverket herunder lovbestemte spesifikasjoner 

12:00  Lunsj 

13:00 Bokføringsloven og bokføringsforskriften 

 Dokumentasjon om kontantsalg 

 Dokumentasjon av kjøp 

 Dokumentasjon av lønn, reise- og oppholdsutgifter 

 Dokumentasjon av balanse 
 

14:00 Nyheter og endringer, uttalelser fra skattedirektoratet 
Gjennomgang av bokføringsstandardene 

 

16:00 Slutt 

 Faglig oppdatering for regnskapsførere: 7 timer finansregnskap/ 
bokføringsregelverket 

 
 
 


