
 
 
 
 
 
 

 

Kurstilbud Høsten 2018 

Velkommen til Moore Stephens 



 
 
 
 
 
 

2 Kurs høsten 2018 – Moore Stephens 

 Vårt kurstilbud er tilbake!  

Spennende og varierte fagkurs – som dekker oppdateringskrav for 
autoriserte regnskapsførere 

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger med ønske om å sette i gang igjen kurstilbudet. En rekke gode 

foredragsholdere gjør det mulig for oss å presentere en variert kursmeny høsten 2018. Vi tilbyr oppdatert 

kunnskap i en hyggelig atmosfære, med gode faglige diskusjoner. Målet er ny innsikt, ved å delta på enkeltkurs 

eller hele kurspakken.  

 

Autoriserte regnskapsførere er en av flere målgrupper for kursene. Kravet til etterutdannning for en 3-årsperiode 

er for tiden 77 timer. Våre kurs høsten 2018 vil dekke ca halvparten av dette. Ved å følge alle våre kurs er du 

altså godt dekket i løpet av 3-årsperioden og vi vil eventuelt tilpasse kursplanen ved endringer i 

oppdateringskravene. Dersom ett eller flere kurs likevel ikke lar seg gjennomføre, refunderes kursavgift for dette 

kurset. Dersom du er påmeldt, men melder deg av innen 2 uker før kurset, refunderes 70 % av kursavgiften. 

 

Vi ønsker at både autoriserte regnskapsførere, andre som arbeider med økonomi og regnskap og øvrige 

interesserte skal ha glede av kurstilbudet. Kursavgiften er kr 1 300 pr. kurs, men hele pakken på 10 kurs kan 

bestilles for kr 11 500. Ved 3 eller flere deltagere som bestiller samlet, vil kurspakken koste kr 10 000 pr. 

deltager. 
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 Påmelding 

Påmelding innen 30. april 2018. Send e-post til kurs@moorestephens.no. Oppgi firma, navn på deltagerne og 

hvilke kursdager dere vil delta på. 

 

 

Kurs Tidspunkt 

GFRS – God Regnskapsførerskikk 21. og 23. august 2018 

Regnskap 28. og 30. august 2018 

Avgift 4. september 2018 

Rettslære 11. september 2018 

Bokføring 13. september 2018 

Regnskapsanalyse 25. september 2018 

Verdivurdering 27. september 2018 

Skatt / Statsbudsjettet 18. oktober 2018 

 

 

Kursene holdes i Tullinsgate 2, Oslo, ved Holbergs Plass. Tidspunktet vil være fra kl.15.00 til kl.19.00, slik at to 

ettermiddager til sammen utgjør en hel kursdag. Vi har god stemning og enkel servering. 

mailto:kurs@moorestephens.no
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 Kursene

GOD REGNSKAPSFØRERSKIKK – TIRSDAG 21. AUGUST OG TORSDAG 23. AUGUST 2018 

To delkurs som til sammen utgjør 1 hel kursdag innenfor God Regnskapsførerskikk. Aktuell informasjon om 

regelverk, utvikling og nyheter på området. Advokatfirma Strandenæs har bred erfaring fra dette feltet og gir 

gode og praktiske råd om hvordan regelverket påvirker din virksomhet. 

 

REGNSKAP – TIRSDAG 28. AUGUST OG TORSDAG 30. AUGUST 2018 

To delkurs som til sammen utgjør 1 hel kursdag innenfor Regnskap. Hva skjer på regnskapsområdet? Hva bør 

du være oppmerksom på og hvordan bidra til bedre regnskapsrapportering? Moore Stephens revisorer deler 

kunnskap og innsikt fra teori og praksis. 

 

AVGIFT – TIRSDAG 4. SEPTEMBER 2018 

Først og fremst merverdiavgift – men også andre avgifter. Ny utvikling, teknologi og forretningsmodeller gir nye 

muligheter og nye ting å tenke på. Praktisk og aktuell informasjon fra avgiftsekspertisen i Advokatfirma Ræder. 

 

PERSONVERN – GDPR OG RETTSLÆRE – TIRSDAG 11. SEPTEMBER 2018 

EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25. mai 2018. Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver eller som 

ansatt? Hva innebærer endringene for din behandling av personopplysninger om kunder? Advokat Erling 

Grimstad – www-personvernrådgiveren.no – vil gjennomgå de mest sentrale  kravene ditt foretak må ha på 

plass etter de nye reglene . Han vil gi anbefalinger om løsninger som bør velges for å håndtere risikoen på en 

trygg måte. Erling har arbeidet med personvernspørsmål siden 2004 og er en av de fremste rådgiverne på 

området.  

 

Rettslære – aktuelle temaer fra domstolene vedrørende økonomisk kriminalitet etc. Foredragsholder fra Moore 

Stephens har førsthånds erfaring fra en rekke saker som fagkyndig meddommer i retten. 

 

 

BOKFØRINGSREGLER – TORSDAG 13. SEPTEMBER 2018.  

Siste nytt om utviklingen innenfor bokføringsregler og forventede endringer fremover. Bedre sikkerhet, kontroll, 

oppfølging og rapportering ved god bokføring. Revisorene i Moore Stephens gir en nyttig praktisk gjennomgang. 
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 REGNSKAPSANALYSE – TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2018  

Effektiv regnskapsanalyse bidrar til verdiskapning og kontroll. Bli bedre kjent med styrker og svakheter og sett 

inn tiltak der de har størst effekt. Moore Stephens deler kunnskap om hva tallene forteller oss. 

 

VERDIVURDERING – TORSDAG 27. SEPTEMBER 2018 

Hva er bedriften verdt? Hva påvirker verdien og hva er viktig å vite om kjøp og salg av virksomhet? Praktisk 

informasjon om verdsettelsesmetoder og aktuelle verktøy. DHT Corporate Services har dybdekunnskapen og 

erfaringen fra verdsettelse og transaksjoner og deler viktig innsikt med deg. 

 

SKATT – STATSBUDSJETTET – TORSDAG 18. OKTOBER 2018 

Skatte- og avgiftsnyheter fra et ferskt statsbudsjett. Hvor går veien videre og hvordan bør bedrifter og eiere 

innrette seg? Advokatfirma Ræder tar deg gjennom høydepunktene. 

 

 

KURSTIDSPUNKT OG STED 

Alle kurs er i Tullinsgt 2, Oslo, v/ Holbergs Plass. Kursene varer fra kl.15.00 til kl.19.00.  

 

 

Vi sees på kurs hos Moore Stephens! 


