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Bogholderi - grundlæggende
Få styr på debet og kredit en gang for alle!Kurset Bogholderi – grundlæggende giver dig forståelse for, hvordan
bogholderiet fungerer. Uanset hvilket bogføringssystem, du benytter, så bygger alle på det dobbelte bogholderis princip.
Det vil sige, at kurset er uafhængigt af de forskellige økonomisystemer. Du kommer hele vejen igennem borføringen fra
”bilag til færdigt regnskab” på en pædagogisk måde.

Udbytte
Indsigt i det dobbelt bogholderis metode og principper
Kendskab til kontoplanens opbygning
Opnå evne til at kontere de forskellige typer af bilag
Selvstændig at kunne føre et simpelt bogholderi

Indhold
Bogholderiets hovedformål: at producere et regnskab
Arbejdsgangen fra bilag til færdigt regnskab
Kontoplan – rygraden i bogholderi
Debet og Kredit – Omkostninger og indtægter – aktiver og passiver
Kontering af de mest almindelige poster – betalinger og salgs-/købsfakturaer
Afstemning og kontrol
”Småanskaffelser” og afskrivninger
Sådan bogføres gager og lønninger
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Årsafslutning

Meget lærerigt hvor der var plads og hensyntagende til den enkelts deltager, behov og
funktion, men også niveau.
Peter Kristensen, projektleder. SSG A/S
Deltagerprofil
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at forstå bogholderiet og dets arbejdsgange – uden et forudgående kendskab.
Har du behov for større forståelse af sammenhængen mellem bogføring og det endelige årsregnskab, kan du også
deltage på kurset Udvidet bogholderi og regnskabsforståelse. Læs mere om kurset Udvidet bogholderi og
regnskabsforståelse.

Underviser

Sanne er underviser og økonomichef, og uddannet cand.merc. i økonomistyring fra CBS, og har mange års
erfaring fra danske og internationale virksomheder. Sanne evner at formidle økonomi og regnskab så det
komplekse bliver til at forstå – og med mange eksempler fra erhvervslivet. Dertil undervises der med et strejf
af humor og altid med plads til spørgsmål og dialog, så alle føler sig involveret. Sanne har stor fokus på den
praktiske tilgang og deltagerinvolvering.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Vicki Bech Hansen
+45 72202465
vih@teknologisk.dk
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