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KAPITELNAMN

Läs bokföring I-III  
eller I-IV och ta FEI:s  
Bokföringscertifikat!
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BOKFÖRING & REDOVISNING

Bokföring I – grunder
 5 dagar eller 3 + 2 dagar eller 10 pass
 Stockholm eller FEI FLEX

Bokföring II – bokslut
 5 dagar eller 3 + 2 dagar eller 10 pass
 Stockholm eller FEI FLEX

Bokföring III – årsredovisning enligt K2
 4 dagar eller 2 + 2 dagar eller 8 pass 
 Stockholm eller FEI FLEX

Bokföring IV – årsredovisning enligt K3
 4 dagar eller 2 + 2 dagar eller 8 pass 
 Stockholm eller FEI FLEX

På FEI är vi experter på bokföring! Vårt  
marknadsledande kompetensprogram ger  
heltäckande kunskaper i bokföring, bokslut 
och årsredovisning. Du får kompetensen  
att ta ett totalansvar för redovisningen.

Kursstarter löpande 
under hela året!
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BOKFÖRING & REDOVISNING

Bokföring III – årsredovisning enligt K2

Bokföring III är det tredje steget i vårt kompetenspaket  
inom redovisning. Du lär dig hur en årsredovisning upp-
rättas och analyseras i ett företag som har valt K2 som  
regelverk. Teori varvas med exempel och övningar.

OM K URSEN
I kursen behandlas företagets årsredovisning utifrån de krav som 
ställs i lagtext samt normgivande anvisningar och rekommenda-
tioner. I samband med detta kommer vi att noggrant gå igenom 
och tillämpa de värderingsregler som finns i K2. Jämförelse kom-
mer även att göras med K3 som är obligatoriskt i större företag. 
Kursen avslutas med ett kortare avsnitt om räkenskapsanalys där 
du får lära dig att analysera företagets räkenskaper med avseen-
de på betalningsförmåga, ekonomisk ställning och lönsamhet.

FÖR VEM?
För dig som siktar på att ansvara för årsredovisningen i ett mindre 
privat företag som har valt att upprätta årsredovisning enligt det 
allmänna rådet K2. För denna kurs fordras förkunskaper motsva-
rande Bokföring II.

K URSINNEHÅLL
	Värdering enligt allmänna rådet K2
	Repetition av bokslutsdispositioner och skatt
	Upprättande av årsredovisning
	Delar av Årsredovisnings- och Bokföringslagen
	Normering inkl BFN:s allmänna råd och rekommendationer
	K-projektet med särskild fokus på K2
	Resultaträkning och balansräkning
	Utformning av tilläggsupplysningar
	Förvaltningsberättelse
	Revisionsberättelse
	Räkenskapsanalyser
	Nyckeltal i flerårsöversikten

EF TER K URSEN
Efter kursen ska du självständigt kunna ansvara för årsredo- 
visningen i ett mindre privat företag som har valt att upprätta  
årsredovisning enligt det allmänna rådet K2 eller assistera i detta  
arbete. Du kommer även att kunna analysera och presentera  
räkenskaperna till olika intressenter, exempelvis lednings- 
gruppen eller kreditgivare.

HUR 4 dagar eller 2+2 dagar eller 1 pass/vecka – 8 veckor  
AVGIFT 23 500 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen** 

Bokföring IV – årsredovisning enligt K3

Årsredovisning enligt K3 är den senaste kursen i FEI:s  
utbud av kurser inom redovisning. Kursens ger både en  
ordentlig teoretisk genomgång av regelverket K3 och  
omfattande övning att upprätta årsredovisning med  
kassaflödesanalys. Den är lämplig för dig som arbetar  
i ett företag som måste – eller väljer att – tillämpa K3.

OM K URSEN
Från och med 2014-01-01 blev BFNAR 2012:1 (K3) det nya  
huvudregelverket för aktiebolag i Sverige. Det innebär bland  
annat att det är obligatoriskt för större företag att tillämpa K3 
medan mindre företag i många fall kan välja att tillämpa det  
enklare K2- regelverket.

I denna omfattande och mycket praktiska kurs ges först en  
ordentlig teoretisk genomgång av K3, hur regelverket är upp-
byggt och hur du ska hitta information. Därefter får du lära dig  
att upprätta en årsredovisning inklusive kassaflödesanalys, för 
ett aktiebolag där årsredovisningen uppfyller de krav som ställs 
enligt K3. I samband med detta kommer du, med hjälp av kunniga 
lärare, att lösa ett antal övningsuppgifter relaterade till K3.  
I kursen ingår också att titta på och förstå skillnader mellan  
regelverken K2 och K3.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till dig som siktar på att upprätta eller ta del av 
upprättandet av en årsredovisning för:
	ett större företag som måste upprätta  sin årsredovisning  
 enligt K3
 eller 
	ett mindre företag som inte behöver använda K3 men som   
 ändå väljer att följa K3-regelverket.

För denna kurs fordras förkunskaper motsvarande FEI:s kurs 
Bokföring II – årsbokslut. Om du även/istället har gått FEI:s kurs 
Bokföring III – årsredovisning enligt K2 är det bara en fördel.

K URSINNEHÅLL
	Ordentlig genomgång av K3
	– Vem som ska tillämpa K3
 – Vilka andra regelverk finns det nu och i framtiden
 – Hur regelverket är uppbyggt
 – Hur man läser och hittar i regelverket
 – Jämförelser mellan K3 och K2
	Upprättande av årsredovisning
	– En praktisk övning där du får upprätta en årsredovisning 
  inklusive kassaflödesanalys som uppfyller kraven enligt K3
 – I samband med detta kommer du att lösa ett antal övnings- 
  uppgifter relaterade till K3

EF TER K URSEN
Efter kursen ska du självständigt kunna ansvara för att upprätta 
årsredovisningen i ett mindre K3-företag eller kunna bidra  
väsentligt i detta arbete i ett större K3-företag.

HUR 4 dagar eller 2+2 dagar eller 1 pass/vecka – 8 veckor
AVGIFT 25 600 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

Ska du välja Bokföring III eller Bokföring IV? 
Större företag ska tillämpa K3. Ett företag som uppfyller 
mer än ett av följande villkor är ett större företag: 
a. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett  

av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
b. företagets redovisade balansomslutning har för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer  
än 40 miljoner kronor,

c. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och  
ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än  
80 miljoner kronor.

Om ditt företag inte uppfyller något av dessa kriterier är det 
ett mindre företag! Mindre företag kan välja att tillämpa 
det enklare regelverket K2 eller de mer omfattande  
K3-reglerna.

  * Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. 
 För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering 
 med FEI Studielån, läs mer på fei.se. 

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.

BOKFÖRING & REDOVISNING

Bokföring I – grunder

Bokföring I är det första steget i vårt klassiska kompe-
tensprogram inom bokföring och redovisning. Det är en 
nybörjarkurs som inte kräver några förkunskaper. Den  
är praktiskt upplagd och mycket användbar eftersom  
alla delar av bokföringsarbetet behandlas.

OM K URSEN
I kursen får du lära dig hur affärshändelser registreras löpande 
och hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras. Det är vår 
uppfattning att man bäst lär sig löpande bokföring från handen till 
huvudet, och inte tvärtom! Det gäller helt enkelt att öva och åter 
öva. I både manuella och datorbaserade övningar får du träna dig  
i att bokföra vanligt förekommande affärshändelser som t ex  
inköp, försäljning och löneutbetalning. I kursen ingår också hur  
du fyller i skattedeklarationer och hur skattekontot fungerar.  
Avslutningsvis genomförs ett omfattande praktikfall som på  
ett autentiskt sätt sammanfattar de affärshändelser som  
ingår i kursen.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till assistenter på ekonomiavdelningar, redo-
visnings- eller revisionsbyråer, alternativt till dig som vill utvidga 
ditt arbetsområde till att också innefatta bokföring/redovisning. 
Kursen är även lämplig för företagare som själva vill kunna sköta 
företagets löpande bokföring. Förkunskaper i bokföring krävs inte.

K URSINNEHÅLL
	Redovisningens begrepp och kontoslag
	Redovisningssystemets uppbyggnad
	BAS-kontoplanen
	Löpande bokföring och verifikationer
	Vanligt förekommande affärshändelser
	Redovisning av personalens lön, sociala avgifter & skatt
	Redovisning av moms
	Skattedeklaration och inbetalning till skattekonto
	Bokföringslagen
	BFN:s allmänna råd och rekommendationer
	Avskrivningar och andra periodiseringar
	Avstämning av konton
	Tillämpningar i standardprogram för redovisning
	Autentiskt praktikfall

EF TER K URSEN
Efter kursen ska du självständigt kunna sköta den löpande  
bokföringen i ett mindre företag eller kunna assistera i detta  
arbete i en större rörelse.

HUR 5 dagar eller 3+2 dagar eller 1 pass/vecka – 10 veckor
AVGIFT 22 500 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

Bokföring II – årsbokslut

Bokföring II är det andra steget i vårt bokföringsprogram.  
I denna kurs fördjupas kunskaperna om redovisning och du  
lär dig hur ett rättvisande resultat kan presenteras och att 
upprätta bokslut. Kursen är helt anpassad till aktuella lagar, 
regler och normer. Steg för steg, och i stigande svårighets-
grad, behandlas de olika områden du måste behärska.

OM K URSEN
Under kursen får du lära dig hur inkomster och utgifter periodise-
ras, hur tillgångar värderas och hur värderingen påverkar före- 
tagets redovisade resultat och ekonomiska ställning. I samband 
med detta kommer vi att gå igenom och tillämpa några av de  
värderingsregler som finns i regelverket K2. Du får praktiskt  
tillämpa civil- och skatterättsliga värderingsregler och de bok-
slutsdispositioner företaget kan utnyttja. Kursen avslutas med 
ett stort praktikfall som sammanfattar kursens alla delmoment.

FÖR VEM?
Fördjupningskursen är lämplig för dig som arbetar med löpande 
bokföring och som behöver lära dig bokslutsarbete samt utveckla 
förmågan att läsa och förstå ekonomisk rapportering. Den vänder 
sig exempelvis till assistenter på ekonomiavdelningar, redovis-
nings- eller revisionsbyråer. För denna kurs fordras förkunskaper 
motsvarande Bokföring I.

K URSINNEHÅLL
	Lagar, regler och principer för redovisning inklusive BFN:s 
 allmänna råd och rekommendationer
	Jämförelse mellan K2 och K3  
	Avstämning av balansposter
	Periodisering, löpande och vid årsbokslutet
	Sambandet mellan värdering och resultat
	Värdering av omsättningstillgångar
	Värdering av anläggningstillgångar
	Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
	Redovisning av egen skatt i aktiebolag
	Eget kapital i aktiebolag
	Praktikfall
	Tillämpningar i standardprogram för redovisning 

EF TER K URSEN
Efter kursen ska du självständigt kunna upprätta bokslut för  
ett mindre företag eller kunna assistera i detta arbete i en 
större rörelse.

HUR 5 dagar eller 3+2 dagar eller 1 pass/vecka – 10 veckor
AVGIFT 23 500 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

 
PAKETERBUDANDE! 50 000 KR, 30% RABATT!
14 DAGAR/28 PASS. TENTOR INGÅR! 
Om du väljer att anmäla dig till tre nivåer, till exempel  
Bokföring I, II och III reduceras avgiften till 50 000 kr*.  
Då ingår också tentamina för FEI:s Bokföringscertifikat.

PAKETERBUDANDE! 63 600 KR, 35% RABATT!
18 DAGAR/36 PASS. TENTOR INGÅR! 
Om du väljer att anmäla dig till samtliga fyra nivåer,  
det vill säga Bokföring I, II, III och IV, reduceras avgiften  
till 63 600 kr*. Då ingår också tentamina för FEI:s  
Bokföringscertifikat.

CERTIFIKAT 
FEI:s Bokföringscertifikat är en frivillig tenta- 
mensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att  
du har mycket goda kunskaper inom externredovisnings-
området. 
Vad krävs? Godkända tentamina på Bokföring I- och II-nivå 
samt III-nivå eller IV-nivå. 


