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Regnskapsboken for deg som må – og bør
lese den
Kjell Magne Baksaas og Øystein Hansens bok «Grunnleggende regnskap – en
oversikt» er skrevet for studenter som må lese den som pensum, men også
for folk i gründerbedrifter og andre som bør lese den for å forstå regnskap
som styringsverktøy.
Kjell Magne Baksaas har skrevet utallige fagartikler innen regnskap og skatt. I
tillegg har han lang praksis fra revisjon og konsulentvirksomhet.
Denne boken er tredje utgave. Forrige utgave kom i 2014.

Dette synes mange er vanskelig med regnskap
Siden den gang har myndighetene kommet med flere regnskapsregler som
alle som jobber med regnskap må oppdatere seg på. Og nettopp
regnskapsregler i endring er noe mange sliter med når de sitter bøyd over
kalkulatoren.
Kjell Magne Baksaas forklarer:
− Jeg vil ikke fremstå som bombastisk, men boken «Grunnleggende regnskap − en
oversikt» er den eneste boken du trenger for å få fullstendig overblikk og kontroll
over regnskapsregler, samt hvordan føre et regnskap på korrekt vis. Uavhengig av
om du er økonomistudent, fører regnskap selv som gründer, eller er kasserer i et
idrettslag, sier Baksaas.
Ikke kjedelig om du kan det
Og ja, Kjell Magne Baksaas har hørt det før: «Regnskap er kjedelig».
− Tja, sier forfatteren og humrer, før han legger til: − Det kommer helt an på om
du mestrer det elementære ved regnskapsføring eller ikke. Alle som ikke får til å
sette opp et regnskap, vil synes det er kjedelig og komplisert. I boken får også
denne lesergruppen hjelp, sier Baksaas.
Gode og forståelige eksempler
Baksaas understreker at det er lagt stor vekt på å gi leseren praktiske
eksempler fra hverdagen. Forfatteren vil først og fremst lære leseren å «bli
god nok og forstå å sette opp et godkjent regnskap». Og ikke minst få et
bedre forhold til regnskap, slik at det ikke blir så kjedelig.
– Å få til et godt regnskap gir de fleste av oss god mestringsfølelse. Har man slitt
lenge med å få det til, men gjennom å lese «Grunnleggende regnskap − en
oversikt» får satt på plass brikkene – da blir det viktige regnskapet også litt mer
lystbetont å få fullført neste gang, sier forfatteren.
Bli oppdatert slik at det blir enkelt
– For det handler også om å oppdatere leseren på myndighetenes krav til et
godkjent regnskap, forteller han.
− Det viktigste for meg med denne boken er å gi leseren praktiske
regnskapseksempler fra hverdagen, som oppgaver direkte rettet mot digitalisering
av regnskapet. Samtidig vet jeg av erfaring at mange synes det er vanskelig å få

en oversikt. Myndighetene endrer regler ofte, og det er vanskelig å få med seg alt
av endringer. Derfor er boken oppdatert på de siste endringene fra myndighetene,
sier Baksaas.
Rett på sak – slik at du forstår innholdet
Han legger til at noe av det viktigste med boken er å gjøre regnskap lett,
forståelig og kanskje litt mer folkelig enn hva mange forbinder med en
fagbok om regnskap.
− Oppgavene og eksemplene i boken er illustrert på en lettfattelig og pedagogisk
måte. Alt skal være rett på sak, og forståelig. I tillegg har hvert kapittel et
sammendrag med oppgaver og kontrollspørsmål som kan løses, slik at du vet at
du forstår budskapet før du går videre, sier han.
Gir deg råd om hva som foregår i skyen
Et av kapitlene som Baksaas mener er blant de viktigste, er regnskap i skyen.
Det har mange fordeler.
– En skybasert løsning betyr at regnskapssystemet driftes hos en ekstern
leverandør som har sine egne servere og kommunikasjonsløsninger som kunden
kobler seg opp til. Skybasert regnskap har kommet for fullt de siste årene, og er i
mange tilfeller rimelig i bruk, siden du slipper dyre lisenser, sier Baksaas. Men
han legger til: – Selv om systemene er skybaserte, ofte lettfattelige å komme i
gang med og mer digitale enn de var tidligere, betyr ikke det at reglene er blitt
mindre viktige å følge.
Et håndverk
Det er viktig å bruke god tid på kapitlene om skybaserte regnskapsløsninger, om
dette er noe du har tenkt å jobbe mye med, forteller Baksaas.
– Å føre regnskap er et gammelt, ærverdig håndverk. Basisen og kunnskapen i
bunn må du ha, uansett om du velger skybaserte systemer, eller «old schoolsystemer». Den konklusjonen håper jeg du sitter igjen med når du har lest boken
«Grunnleggende regnskap – en oversikt», smiler forfatter Baksaas.

Gyldendal Akademisk er Norges ledende universitets- og høgskoleforlag. Vi
dekker et vidt spekter av fagområder, og vi gir deg kompetanse for fremtiden
med den mest oppdaterte faglitteraturen og de gode pedagogiske

verktøyene.
Bestill presseeksemplarer her.
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