Bokföring, bokslut och deklaration

EKONOMI NÄR DU STARTAR EGET: STEG 2
Det här är en utbildning speciellt anpassad för dig som driver egen verksamhet och som
är sugen på att kunna sköta delar av din bokföring själv. Du vill kunna grunderna för
bokslutsarbetet och känna till hur du kan ge förutsättningar för en riktig deklaration grunden för rätt skatt! Inte för mycket, inte för lite.
Deltagare
Du som driver näringsverksamhet.
Målet med utbildningen
Ge deltagarna grundläggande kunskaper i bokföring och bokslutsarbete. Efter utbildningen
känner deltagarna till förutsättningarna för deklarationen. Du kan tillräckligt mycket för att
kunna ställa kloka frågor.
Pedagogik och metod
Under den här kursen strävar vi efter att förklara svåra samband på ett enkelt sätt. Vi varvar
teori och praktiska exempel/övningar. Inga frågor är för dumma - och alla svar begripliga!

Vi har haft nytta av kursen:
”Vi har under ett flertal år använt oss av
Ekonomipartner och Anna Bohman.
Det har varit korta, men mycket
effektiva och matnyttiga kurser, med
exempel som rör studenternas
framtida vardag. Kursutvärderingarna
har gett mycket goda omdömen om
kurserna och studenterna har tyckt att
de har varit mycket givande som
förberedelse inför yrkeslivet som
konstnär”
Anneli Hovberger,
Kungliga konsthögskolan

Innehåll
Bokföring
> Nyttan med bokföring - kunskap om mitt företag, beslutsunderlag osv
> Lagens krav på bokföring
> Hur bokför man?
Bokslut
> Värdet av ett bokslut - en backspegel, avstamp för framtiden osv
> Lagens krav på bokslut
> Hur gör man bokslut?
Deklaration
> Värdet av en deklaration - att betala rätt skatt! Inte för mycket, inte för lite.
> Lagens krav på deklaration
> Hur gör man en deklaration?

Kursledare: Anna Bohman,
civilekonom och ekonomipartner
Plats: Hos Klara Kompetenser,
Våxnäsgatan 4 i Karlstad
eller enligt överenskommelse.
Antal deltagare: 5-8 personer
Omfattning: 2 dagar
Pris/deltagare: 5 000 kr exkl moms.
Priset inkluderar kursmaterial,
kaffe & macka, lunch.
Vid bokning av flera kursdeltagare,
eller för intern kurs, be om offert.
Våxnäsgatan 4, 653 40 Karlstad • Telefon 054-15 31 08 • Mobil 070-329 36 86
anna.bohman@ekonomipartner.se • www.ekonomipartner.se

För aktuella kursdatum gå in på
www.ekonomipartner.se

