Utbildning i
att läsa och förstå bokslut!
Konsten att tolka ett bokslut i tuffa tider.
Tolka ett bokslut på rätt sätt…

Kursbeskrivning

I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av
underleverantörer, eller vid köp och försäljning av företag behöver man
kunna läsa och förstå ett bokslut utan att ha särskilda förkunskaper i
bokföring eller bokslutsteknik. Konsten att läsa bokslut på rätt sätt ger ofta
möjlighet att upptäcka nya kundbehov och merförsäljning.
Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
• Balans och resultaträkningens konstruktion
• Vad du ska tänka på i bokslut vid olika företagsformer
• Vanligaste sätten att frisera balans- och resultaträkning
• Metod att snabbt ta pulsen på kundföretaget/motparten

Kursinnehåll
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagstiftningens krav på årsbokslut och årsredovisning
Årsbokslut i olika företagsformer
Civil- och skatterättsliga värderingsprinciper
Vad kan utläsas ur resultat- och balansräkning?
Olika sätt att manipulera bokslut
Vad innebär ställda panter och ansvarsförbindelser?
Kassaflödet – källa till livskraft eller undergång?
Vilken information måste framgå av noter och tilläggsupplysningar?
Konsten att läsa mellan raderna
Vad kan utläsas ur förvaltnings och revisionsberättelsen?
De sju viktigaste nyckeltalen!
Att tänka på vid genomgång av årsbokslut och årsredovisningar
Tips och råd

Kundnyttan

Kurstillfällen

Kursomfattning

• Oktober/November 2 Dagars
Sista anmälningsdag 4/10

Företaget uppnår större,
lönsammare och säkrare affärer

• 2 dagars kurs
Alternativ
• 5 tillfällen á 3 lektionstimmar

Kursavgift

• 8300 kr inkl kursmaterial
moms tillkommer

• Mars/April 2 Dagars
Sista anmälningsdag 2/3

Typ av utbildning
• Öppen utbildning

Deltagarantal
Max 18 elever

Mål för deltagarna

Målgrupper:

Deltagarna ska efter genomgången
• Kredithandläggare
Anmälan
till Modern
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förstå ett
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Mars/April______________________________________________
2 Dagars
Kursdeltagare
• Nystartade företag
April kvällskurs
• Redovisningspersonal
Företag
______________________________________________
Oktober/November 2 Dagars
Kursen är direkt anpassad för dig
Adress
______________________________________________
som saknar teoretiska grunder och
November kvällskurs
som saknar eller har mycket liten
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praktisk erfarenhet av redovisning.

Telefon
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Deltagarantal
Telefon
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E-post
deltagarantal
genomförs ej.
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Intyg
Skall
ske skriftligen per brev, fax på anmälningsblankett eller via E-post.
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