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Dato: 25. august 2016

Få styr på regnskabet på fire aftener
Brug fire aftener på at få den grundlæggende viden, så du selv kan stå for
bogføring og årsregnskab i din virksomhed.

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9

Synes du, at regnskab og økonomi fylder for meget i din hverdag som
virksomhedsejer eller iværksætter? Så er der hjælp at hente nu.

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00

Ringsted Erhverv har udviklet dét ene regnskabskursus, du som selvstændig har
brug for. På ”Fokuskursus i Økonomi og Regnskab” får du fuldstændig styr på
blandt andet bogføring, årsregnskab, momsfradragene og skattefradragene.
”Selv om du har valgt at hyre en revisor til at klare virksomhedens regnskaber, kan
det ikke anbefales kraftigt nok at sætte sig ind i sagerne. Det er i sidste ende din
økonomi, det handler om,” siger Ditte Mørck Jessen, erhvervskonsulent i Ringsted
Erhverv, der er Ringsted Kommunes tilbud til erhvervsliv og iværksættere.

Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Indhold
På kurset lærer du om gældende moms- og skatteregler, så du ikke glemmer
noget fradrag. Du lærer også om, hvordan du laver kasseregnskab/kasserapport,
som kan danne grundlag for bogføring (også for PC-bogføring).
Du lærer om 'debet og kredit' og bogføring, om at opstille et årsregnskab og at
udfylde selvangivelsen. Desuden gennemgår vi nogle udvalgte budgetmodeller.
På kurset laver du et skattemæssigt årsregnskab fra A til Z. Altså fra det spæde
bilag til den færdige selvangivelse.
Målgruppe
Dette regnskabskursus er henvendt til selvstændigt erhvervsdrivende,
iværksættere, nystartede virksomheder og begyndere, der ønsker viden om
moms, skat og bogføring - og ikke mindst viden om, hvordan du kan udarbejde et
årsregnskab. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.
Kursusleder er Andreas Stahlberg, og han er garant for et underholdende og
lærerigt regnskabskursus – også for dig, der ikke har beskæftiget dig med
økonomi før. Se mere om underviseren på www.andreasstahlberg.dk.
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Program
Modul 1: Mandag den 5. september: Moms- og skatteregler.
Modul 2: Mandag den 12. september: Kasseregnskab, daglig bogføring og
budgetter.
Modul 3: Mandag den 19. september: Økonomistyring, analyser og
nøgletalsberegninger.
Modul 4: Mandag den 26. september: Regnskabsafslutning, opstilling af
årsregnskab og selvangivelse
Hvert modul finder sted kl. 18.00-21.30. Det er ikke muligt at deltage kun på
enkelte moduler.
Pris og tilmelding
Kurset koster 800 kroner - kursusmaterialer og forplejning indgår i prisen.
Tilmeld dig senest torsdag den 1. september på www.ringsted.nemtilmeld.dk/112.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Ditte Mørck Jessen, erhvervskonsulent, telefon 41 77 02 75 eller dij@ringsted.dk
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