
GRUNDLÄGGANDE 
EKONOMIUTBILDNING

Ett framgångsrikt företag kräver bra ekonomirapportering

Vilka rapporter ska man använda? Vilka ekonomiska begrepp måste du som VD kunna? Vad är en kostnad, 
och är den avdragsgill? Den här utbildningen ger dig kunskap för att hantera ekonomin i ditt företag.

VEM PASSAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen riktar sig till dig som är VD eller ledamot. Vi utgår i denna utbildning från att du inte har några 
djupa ekonomiska kunskaper sedan tidigare.

UTBILDNINGSBLOCK
• Vad måste (bör) du kunna?
• Företagsformer i Sverige
• Termer och begrepp som är viktiga att kunna
• Kontoklasser och hur de används
• Ekonomiska rapporter, genomgång och belysande exempel
• Kontrollbalansräkning, livsviktig för dig!
• Årsredovisning, vad krävs och vad ska den innehålla?
• VD-rapporter, vad ska ingå?
• Olika typer av intäkter och hur de ska hanteras
• Momstyper
• Kostnader
• Skatter, förfaranden och sanktioner
• EU och export (inköp/försäljning)
• Nyckeltal, de mest grundläggande
• Med mera

ARBETSSÄTT
Utbildningen är 2 dagar och föreläsning varvas med olika praktiska ”hands on” övningar och grupparbeten.

PRAKTISK INFORMATION
Pris: 19 995 kr (exkl. moms) Utbildningsmaterial, lunch och fika samt diplom efter genomförd utbildning 
ingår i avgiften.



INNEHÅLL
Kan förekomma ändring i detaljplaneringen.

DAG 1
• Introduktion
• Vad måste (bör) en VD kunna?
• Företagsformer i Sverige
• Termer och begrepp som är viktiga att kunna
• Kontoklasser och vad de används till
• Ekonomiska rapporter, genomgång och belysande exempel
• KBR, livsviktig för dig
• Årsredovisning, vad krävs och vad ska ingå
• VD-rapporter, vad ska ingå?

DAG 2
• Olika typer av intäkter och hur de ska hanteras
• Momstyper, genomgång och exempel
• EU (inköp/försäljning)
• Export (inköp/försäljning) en kort översikt
• Kostnader, vad är en kostnad och är den
• avdragsgill?
• Skatter, förfaranden och sanktioner
• Budgetar, de viktigaste
• Nyckeltal, de viktigaste
• Avslutning


