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Oppgavesamlingen med løsningsforslag tar opp de vanligste regnskapsmessige problemstillinger og dekker de
fleste behov for oppgaver i årsregnskap og regnskapsanalyse på høyskolenivå.
Når du skal lære deg regnskap, er oppgavetrening en viktig del av læringsprosessen. Du blir best til å løse
regnskapsproblemer på egen hånd når du kombinerer undervisning og studier av økonomisk litteratur med
regelmessig oppgavetrening.
Årsregnskapet. Oppgavesamling med løsningsforslag tar opp de vanligste regnskapsmessige
problemstillingene og dekker de fleste behovene for oppgaver i årsregnskap og regnskapsanalyse på
høyskolenivå. Oppgavesamlingen er tilpasset fagboken Årsregnskapet i teori og praksis, men kan godt brukes
sammen med de fleste andre lærebøker om årsregnskapet.
Boken er ment til bruk på bachelornivå, men kan også benyttes til repetisjon ved høyere studier. De siste
årenes endringer i norsk regnskapslovgivning er innlemmet. Internasjonale regnskapsregler (IFRS/IAS) er
ikke behandlet under hvert emne i denne utgaven, men det er laget et eget kapittel som omhandler deler av
disse reglene.
Løsningsforslagene er instruktive og inneholder i tillegg til tallsvarene blant annet kommentarer til
regnskapslovgivningen. Enkelte løsninger er imidlertid utelatt.

De er markert med en stjerne * og er tilgjengelige for forelesere på bokens nettside: gyldendal.no/aitop.
Det er kun regnskapspliktige foretak som plikter å utarbeide årsregnskap.
Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om en bedrifts. NorgesGruppen
ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen NO-0213 OSLO Telefon: (+47) 24 11 31 00 5. Revisor må
gjennomføre revisjonen i samsvar med vedtatte revisjonsstandarder. Disse inneholder grunnleggende
prinsipper og viktige revisjonshandlinger, og. (1) Særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag som har
en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner (små organisasjonsledd) er. Årsberetning. Alle
regnskapspliktige skal utarbeide årsberetning. Regnskapsloven definerer årsberetningen som en selvstendig
informasjonskilde sidestilt med. NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen NO-0213
OSLO Telefon: (+47) 24 11 31 00 Partner Revisjon DA er en betydelig aktør innen revisjon, økonomi- og
konsulenttjenester med bred erfaring med skatt og avgift, rådgivning, regnskap og revisjon. § 1.
Virkeområde. Denne forskriften gjelder for kommuner og fylkeskommuner, med unntak av kommunale og
fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i kommuneloven. Stiftelsesdokument for et aksjeselskap. Det ble i
dag avholdt stiftelsesmøte i henhold til aksjelovens kapittel 2. Møtet fant sted …[adresse]… (selskapets navn)
ÅRSBERETNING 20x1. Virksomhetens art og hvor den drives (selskapets navn) er en handelsbedrift
beliggende i (stedsnavn). (selskapets navn) har.

