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Utbildningar i Företagsekonomi
Vi erbjuder ett omfattande utbud av kurser inom ekonomi. 
Självklart anpassar vi kursinnehåll efter Era önskemål. 
Flera kursområden kan även kombineras för att skapa en 
helhetsbild av företagets verksamhet. Exempel på detta kan vara 
att kombinera kursmoment i företagsekonomi med kursmoment i 
marknadsföring och försäljning. Detta medför att vi praktiskt kan 
arbeta med åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet.

Vi samarbetar med Handelsakademin och genomför våra 
Göteborgsutbildningar i ändamålsenliga lokaler i fantastisk och 
inspirerande miljö i Klippans kulturreservat med utsikt över 
hamninloppet.

          

För att orka med en utmanande kursdag tar vi regelbundet 
fikapauser och äter en fantastisk lunch på Sjömagasinet.

Konferenser och kurser i centrala Göteborg håller vi i en av 
Göteborgs äldsta byggnader - Sahlgrenska Huset vid Tyska 
kyrkan. Vi har ett samarbete med Göteborgs vinkällare och därför 
kan vi nyttja deras otroligt charmiga lokaler.

Lunchen förläggs till Fiskekrogen där vi bland annat kan avnjuta 
havets alla läckerheter.
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Företagsekonomi
Privatekonomi
Grundläggande kännedom om sin egen privatekonomi är centralt
för att kunna fatta riktiga beslut. Tyvärr finns det i dag betydande
brister i den svenska befolkningens kunskaper inom 
privatekonomi. Vi ställs inför beslut om hur vi skall placera våra 
pensionspengar och hur vi skall resonera kring bostadslån och 
sparande. Det kan vara viktigt att känna till vilka sparformer som 
existerar och hur dessa fungerar. Vad som händer om räntorna 
stiger och hur jag påverkas av detta blir också ovärderlig 
kunskap.  
 
Kursinnehåll

• Bruttolön, nettolön och skatteavdrag
• Bostadslån
• Bundna och rörliga räntor
• Konsekvenser av förändrad ränta
• Ränteavdrag
• Amorteringar
• Sparformer
• Aktier och fonder
• Pensionssystemet
• Allmän pension
• Premiepension
• Tjänstepension
• Privat pensionssparande
• Försäkringar

Målsättning

Att skapa förutsättningar till ökad förståelse för sin egen 
privatekonomi och vad man bör tänka på för att fatta förnuftiga 
beslut.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/


4

Företagsekonomi
Grunderna i att förstå hur ett företag 
fungerar
Grundläggande kunskaper och färdigheter i företagsekonomi är 
värdefullt för samtliga medarbetare i företaget. I dag präglas de 
flesta verksamheter av decentraliserat ansvar, vilket innebär att 
allt fler behöver kunskaper inom företagsekonomi. Även om du 
inte arbetar som ekonom så är det idag många arbetsuppgifter 
som är av företagsekonomisk karaktär. Det finns alltså tydliga 
fördelar med att känna till hur företaget fungerar och vad som 
skapar lönsamhet.

Kursinnehåll

• Ekonomi
• Hur det går till att starta ett företag
• De olika företagsformerna – fördelar och nackdelar
• Kontroll och styrning av ett företag
• Resultatberäkningar
• Inkomster, intäkter och inbetalningar
• Utgifter, kostnader och utbetalningar
• Resultat- och balansrapport
• Fasta och rörliga kostnader
• Nollpunkt (break-even)
• Säkerhetsmarginal
• Täckningsbidrag och täckningsgrad
• Kalkyler och lönsamhetsbedömningar som 

beslutsunderlag
• Resultatbudget och likviditetsbudget

Målsättning 

Öka förståelsen för vad ett företag är, hur verksamheten fungerar 
och vilka förutsättningar som krävs för att uppnå lönsamhet. För 
att åstadkomma detta måste vi vara bekanta med de facktermer, 
ord och begrepp som förekommer inom företagsekonomin. Vi 
skall sträva mot en förståelse för grundläggande 
företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar och 
hur dessa kan användas för att fatta korrekta beslut.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Starta företag
Många människor kanske funderar på att starta företag, men vet 
inte riktigt hur man skall gå tillväga. I Sverige har vi näringsfrihet, 
vilket innebär att i stort sett vem som helst skall kunna starta och 
driva ett eget företag. Tack vare tekniska framsteg har det i dag 
blivit mycket enklare att registrera sitt företag via Internet.

Kursinnehåll

• De olika företagsformerna
• Jämförelse mellan företagsformerna
• Hur man registrerar företaget
• Kapitalinsats
• Bolagsverket
• Verksamt.se
• Blanketter och avgifter
• Momsregistrera verksamheten
• Registrera företaget som arbetsgivare
• F-skatt och preliminär skatt

Målsättning

Att på egen hand kunna registrera och starta upp ett eget företag.

     

Litteratur
www.blinfo.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.blinfo.se/
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Företagsekonomi
Budgetering
Att vara förutseende är viktigt för alla som driver företag och i 
detta ligger bland annat den ekonomiska planeringen inför 
framtiden. Denna planering ger förhoppningsvis ökade möjligheter 
till god ekonomisk ordning och lönsamhet. Med en ekonomisk 
planering får företaget möjlighet att se konsekvenserna av 
verksamheten i god tid och då kan rätt åtgärder vidtas innan det 
är för sent. Man ges också möjligheten att planera hur företagets 
resurser skall användas på bästa sätt. I många fall kan dessutom 
företagets intressenter (ex banken) kräva att få studera företagets 
budget som stöd för de beslut som skall fattas. 

Kursinnehåll

• Olika budgetar
• Resultat- och likviditetsbudget
• Utfall och avvikelse
• Utfalls- och avvikelseanalys
• Åtgärder
• Likviditet
• Vad man kan göra vid begränsad likviditet

Målsättning

Att kunna konstruera de två viktigaste budgetarna för ett företag; 
resultat- och likviditetsbudgeten. Dessutom skall vi kunna 
analysera eventuella avvikelser mellan budget och utfall samt 
diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att nå önskade mål.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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Företagsekonomi
Aktiekunskap
I och med pensionssystemet sparar nästan alla i aktier. Väldigt 
många är intresserade av aktiemarknaden och sparandet i aktier 
och aktiefonder är mycket omfattande. Detta innebär att vi ofta är 
starkt beroende av hur aktiemarknaden går och hur en osäker 
framtid kommer att påverka världens börser och våra 
värdepapper. Många känner sig dock osäkra över hur 
aktiemarknaden fungerar och vad det är som gör att en aktie ökar 
eller minskar i värde.   

Kursinnehåll

• Vad är en aktie
• A- och B-aktier
• Stam- och preferensaktier
• Aktiebolag
• Aktiefonder, räntefonder och blandfonder
• Obligationer
• Aktiemarknaden
• Marknadsplatser och börser
• De olika listorna
• Att läsa och förstå börslistan
• Börsnotering
• Fundamental och teknisk analys
• Värdera en aktie – nyckeltal 
• Vad som påverkar aktiekurserna
• Hur man gör för att handla med aktier
• Mäklare
• Courtage och avgifter
• Insideraffärer
• Premiepensionen
• Optioner, terminer och warranter

Målsättning

Att förstå hur aktiemarknaden fungerar och vad som påverkar 
aktiekurserna och avkastningen på andra typer av värdepapper. 
Dessutom skall vi känna till hur man gör för att köpa och sälja 
aktier.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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Företagsekonomi
Lönsam butik
För lönsamhet är det viktigt att sälja butikens varor med 
tillfredsställande marginal och i så stor utsträckning som möjligt 
undvika svinn och prissänkningar. En annan viktig faktor att ta 
hänsyn till är butikens personalkostnader. Om förnuftiga beslut 
fattas inom dessa områden finns definitivt goda möjligheter till 
lönsamhet. Tyvärr upplever många butiker idag försämrad 
lönsamhet, vilket i många fall skulle kunna undvikas. Ansvaret 
ligger inte endast hos butikschefen utan samtliga anställda bör ha 
förståelse för vad som påverkar butikens ekonomi. Samtliga 
beslut som fattas påverkar butikens lönsamhet och ekonomiska 
ställning och i många fall är det ganska enkelt att unvika onödiga 
fallgropar. Om samtliga anställda ges möjligheten till delaktighet i 
den ekonomiska planeringen kommer detta sannolikt at resultera i 
ökat engagemang och motivation.

Kursinnehåll

• Branschgenomsnitt
• Butikens nyckeltal
• Vad som krävs för lönsamhet i butiken
• Prissättning
• Att sälja varorna till fullpris
• Marginalens påverkan på företagets resultat
• Marginal i kronor och procent
• Effekter på resultatet vid svinn och rea
• Vad krävs i ökad försäljning vid rea, nyanställning eller 

andra tillkommande kostnader
• Personalkostnader och personalplanering

Målsättning

Att skapa förståelse för hur marginalen påverkar butikens 
lönsamhet och vikten av att butiken har korrekt bemanning.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Butiksekonomi – Bas
Många butiker upplever försämrad lönsamhet trots ökad 
försäljning i såväl kronor som volym. För att kunna driva 
verksamheten med bibehållen lönsamhet och ekonomisk stabilitet 
krävs en förståelse för vad som påverkar butikens ekonomi. Alla 
medarbetare är delaktiga och med sina handlingar bidrar de till 
företagets lönsamhet. Detta innebär att hela personalen bör ha 
grundläggande kunskaper i hur man planerar det dagliga arbetet 
för att uppnå maximal avkastning med de resurser som finns till 
förfogande. Om personalen får redskap som innebär att de 
känner sig delaktig i butikens ekonomi finns också ökade 
möjligheter till engagemang och motivation.

Kursinnehåll

• Butikens lönsamhet
• Priskalkylering och lönsamhet
• Pålägg och marginal i kronor och procent 
• Marginalens påverkan på företagets resultat
• Moms
• Genomsnittligt varulager, lagringstid och inventering
• Varulagrets omsättningshastighet 

Målsättning 

Att skapa förståelse bland samtliga medarbetare för hur man 
bidrar till positivt resultat och stärkt ekonomisk ställning i 
företaget. Här krävs insikt i vad som påverkar butikens ekonomi 
och vilken roll varje enskild medarbetare har i arbetet mot ökad 
lönsamhet och ekonomisk stabilitet.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Butiksekonomi – Fördjupning
Många butiker upplever försämrad lönsamhet trots ökad 
försäljning i såväl kronor som volym. För att kunna driva 
verksamheten med bibehållen lönsamhet och ekonomisk stabilitet 
krävs en förståelse för vad som påverkar butikens ekonomi. Alla 
medarbetare är delaktiga och med sina handlingar bidrar de till 
företagets lönsamhet. Detta innebär att hela personalen bör ha 
grundläggande kunskaper i hur man planerar det dagliga arbetet 
för att uppnå maximal avkastning med de resurser som finns till 
förfogande. Om personalen får redskap som innebär att de 
känner sig delaktig i butikens ekonomi finns också ökade 
möjligheter till engagemang och motivation.

Kursinnehåll

• Bruttovinst
• Marginalens påverkan på företagets resultat
• Effekter på resultatet vid svinn och rea
• Butikens nyckeltal
• TB 1, TB 2
• Fördela intäkter och kostnader på olika avdelningar
• Särintäkter, särkostnader och samkostnader
• Utnyttja ledig kapacitet
• Investeringskalkylering

Målsättning 

Att skapa förståelse bland samtliga medarbetare för hur man 
bidrar till positivt resultat och stärkt ekonomisk ställning i 
företaget. Här krävs insikt i vad som påverkar butikens ekonomi 
och vilken roll varje enskild medarbetare har i arbetet mot ökad 
lönsamhet och ekonomisk stabilitet.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Butiksekonomi – Bas & Fördjupning
Många butiker upplever försämrad lönsamhet trots ökad 
försäljning i såväl kronor som volym. För att kunna driva 
verksamheten med bibehållen lönsamhet och ekonomisk stabilitet 
krävs en förståelse för vad som påverkar butikens ekonomi. Alla 
medarbetare är delaktiga och med sina handlingar bidrar de till 
företagets lönsamhet. Detta innebär att hela personalen bör ha 
grundläggande kunskaper i hur man planerar det dagliga arbetet 
för att uppnå maximal avkastning med de resurser som finns till 
förfogande. Om personalen får redskap som innebär att de 
känner sig delaktig i butikens ekonomi finns också ökade 
möjligheter till engagemang och motivation.

Kursinnehåll

• Butikens lönsamhet
• Priskalkylering och lönsamhet
• Pålägg och marginal i kronor och procent 
• Marginalens påverkan på företagets resultat
• Bruttovinst
• Effekter på resultatet vid svinn och rea
• Moms
• Genomsnittligt varulager, lagringstid och inventering
• Varulagrets omsättningshastighet 
• Butikens nyckeltal
• TB 1, TB 2
• Fördela intäkter och kostnader på olika avdelningar
• Särintäkter, särkostnader och samkostnader
• Utnyttja ledig kapacitet
• Investeringskalkylering

Målsättning 

Att skapa förståelse bland samtliga medarbetare för hur man 
bidrar till positivt resultat och stärkt ekonomisk ställning i 
företaget. Här krävs insikt i vad som påverkar butikens ekonomi 
och vilken roll varje enskild medarbetare har i arbetet mot ökad 
lönsamhet och ekonomisk stabilitet.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Bokföring – Bas 
För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade 
mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att 
företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det 
flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets 
resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara 
banken som behöver underlag för att besluta om lån eller 
checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar 
göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat 
kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär 
skatt. Informationen om företagets ekonomi erhålls genom att 
företaget registrerar alla affärshändelser som påverkar såväl 
resultatet som den ekonomiska ställningen. 

Kursinnehåll

• Dubbel bokföring
• Från budget till bokslut
• Resultat- och balansrapport
• Affärshändelser
• Verifikationer
• Debet, kredit
• Kontoklasser, kontogrupper och konton
• Kontoplan
• Bokföringslagen
• Bokföring av inkomster, utgifter och finansiella händelser
• Kontant eller på kredit
• Moms
• Bokföring av personalkostnader

Målsättning

Att själv kunna sköta företagets löpande bokföring för att på så 
sätt bättre förstå verksamheten och vad som påverkar resultatet 
och den ekonomiska ställningen.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Bokföring – Fördjupning
För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade 
mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att 
företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det 
flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets 
resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara 
banken som behöver underlag för att besluta om lån eller 
checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar 
göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat 
kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär 
skatt. Informationen om företagets ekonomi erhålls genom att 
företaget registrerar alla affärshändelser som påverkar såväl 
resultatet som den ekonomiska ställningen. 

Kursinnehåll

• Resultat- och balansrapport
• Momsredovisning
• Personalens skatt och sociala avgifter
• Skattedeklaration
• Kreditfakturor
• Inköp av inventarier
• Finansiella inkomster och utgifter
• Dröjsmålsränta
• Kassarabatter
• Handel med EU och övriga världen
• Valutakursvinster och förluster
• Om en kund inte betalar
• Leverantörs- och kundreskontra

Målsättning

Att själv kunna sköta företagets löpande bokföring för att på så 
sätt bättre förstå verksamheten och vad som påverkar resultatet 
och den ekonomiska ställningen.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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Företagsekonomi
Bokföring – Bas & Fördjupning
För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade 
mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att 
företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det 
flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets 
resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara 
banken som behöver underlag för att besluta om lån eller 
checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar 
göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat 
kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär 
skatt.

Kursinnehåll

• Dubbel bokföring
• Från budget till bokslut
• Resultat- och balansrapport
• Affärshändelser & verifikationer
• Debet, kredit
• Kontoklasser, kontogrupper, konton och kontoplan
• Bokföringslagen
• Bokföring av inkomster, utgifter 
• Bokföring av finansiella händelser
• Kontant eller på kredit
• Moms
• Bokföring av personalkostnader
• Momsredovisning
• Personalens skatt och sociala avgifter
• Skattedeklaration
• Kreditfakturor
• Inköp av inventarier
• Finansiella inkomster och utgifter
• Dröjsmålsränta
• Kassarabatter
• Handel med EU och övriga världen
• Valutakursvinster och förluster
• Om en kund inte betalar

Målsättning

Att själv kunna sköta företagets löpande bokföring för att på så 
sätt bättre förstå verksamheten och vad som påverkar resultatet 
och den ekonomiska ställningen.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Företagsekonomi
Bokslut och årsredovisning
Om du driver eget företag kanske du själv vill kunna upprätta 
företagets bokslut och årsredovisning. Även om du inte gör detta 
på egen hand finns det betydande fördelar med en förståelse för 
denna process och hur rapporterna skall tolkas.

Kursinnehåll

• Hur man gör ett bokslut
• Bokföringslagen och årsredovisningslagen
• Värdering av tillgångar och skulder
• Avstämningar
• Periodiseringar
• Avskrivningar
• Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
• Resultat- och balansrapport
• Skatteregler
• Årsredovisningen

Målsättning

Att på egen hand kunna upprätta företagets bokslut och 
årsredovisning och tolka dessa ekonomiska rapporter.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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Företagsekonomi
Att läsa en årsredovisning
Det kan i många fall vara nyttigt att kunna läsa och förstå den 
ekonomiska information som presenteras i en årsredovisning. 
Som anställd i ett företag, medlem i en bostadsrättsförening eller 
som egenföretagare kanske man vill sätta sig in i verksamheten 
och få besked om hur det går. Eftersom majoriteten av den 
svenska befolkningen i dag också placerar sparpengar i 
aktiemarknaden kan det finnas betydande fördelar med att kunna 
bedöma, värdera och jämföra företags ekonomiska resultat och 
ställning.

Kursinnehåll

• Resultat- och balansrapport
• Årsredovisningens uppbyggnad
• Hur man kan se vad som har hänt under året
• Förvaltningsberättelse
• Revisionsberättelse
• Företrädarnas ansvar
• Nyckeltal

Målsättning

Att kunna läsa och förstå den ekonomiska information som 
presenteras i en årsredovisning.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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Företagsekonomi
Ekonomiska rapporter och analys
Grundläggande förståelse för den ekonomiska information som 
företaget presenterar är centralt för att kunna fatta korrekta beslut. 
Att kunna läsa och förstå en resultat- och balansrapport blir 
centralt för att kunna sätta sig in i företagets verklighet. Bokslut 
och årsredovisning kan, om de används på rätt sätt, ge oss 
ovärderlig information om vilka beslut som bör fattas och vilka 
åtgärder som måste vidtas. För att vi skall ha möjlighet att driva 
företaget i önskad riktning måste vi kunna analysera och bedöma 
den ekonomiska informationen. Utifrån detta kan vi fatta förnuftiga 
beslut som leder företaget i rätt riktning mot framtida lönsamhet 
och ekonomisk stabilitet.

Kursinnehåll

• Tillgångar och skulder
• Bokslutet
• Kostnads- och intäktsanalys
• Utnyttja företagets resurser effektivt
• Årsredovisningen
• Analysera resultat- och balansrapporter
• Kassaflödesanalys
• Nyckeltalsberäkningar
• Fatta ekonomiska beslut
• Föreslå lönsamhetsförbättringar

Målsättning 

Sträva mot grundläggande kunskaper och färdigheter i att 
bedöma och analysera företagets lönsamhet och ekonomiska 
ställning. Med utgångspunkt i detta skall vi kunna föra en 
diskussion kring vilka åtgärder som bör vidtas för att säkerställa 
att företaget bibehåller en tillfredsställande ekonomisk stabilitet 
och avkastning.

Litteratur
www.blinfo.se
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Företagsekonomi
Löneadministration
Om man i dag arbetar med personalfrågor eller har 
personalansvar kan det vara viktigt att känna till vad som gäller 
inom det löneadministrativa området. Samma sak gäller i fall man 
funderar på att starta eget företag och då kommer att få ansvara 
för arbetet med sin egen lön och kanske även eventuella 
anställdas löner. 

Kursinnehåll

• Bruttolön och nettolön
• Skatteavdrag
• Sociala avgifter
• Traktamenten
• Löneförmåner
• Övertid och mertid
• Sjukfrånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet
• Semester
• Kontrolluppgifter

Målsättning

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i 
löneadministration. Tanken är att man skall praktiskt skall kunna 
sköta alla personaladministrativa ärenden inom företaget.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/

	Litteratur
	www.blinfo.se
	Grundläggande kännedom om sin egen privatekonomi är centralt
	för att kunna fatta riktiga beslut. Tyvärr finns det i dag betydande
	brister i den svenska befolkningens kunskaper inom 
	privatekonomi. Vi ställs inför beslut om hur vi skall placera våra 
	pensionspengar och hur vi skall resonera kring bostadslån och 
	sparande. Det kan vara viktigt att känna till vilka sparformer som 
	existerar och hur dessa fungerar. Vad som händer om räntorna 
	stiger och hur jag påverkas av detta blir också ovärderlig 
	kunskap.  
	 
	Målsättning
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Företagsekonomi
	Målsättning
	Att på egen hand kunna registrera och starta upp ett eget företag.
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Målsättning
	Att kunna konstruera de två viktigaste budgetarna för ett företag; 
	resultat- och likviditetsbudgeten. Dessutom skall vi kunna 
	analysera eventuella avvikelser mellan budget och utfall samt 
	diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att nå önskade mål.
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Målsättning
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Företagsekonomi
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Företagsekonomi
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade 
	mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att 
	företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det 
	flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets 
	resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara 
	banken som behöver underlag för att besluta om lån eller 
	checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar 
	göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat 
	kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär 
	skatt. Informationen om företagets ekonomi erhålls genom att 
	företaget registrerar alla affärshändelser som påverkar såväl 
	resultatet som den ekonomiska ställningen. 
	Målsättning
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Företagsekonomi
	För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade 
	mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att 
	företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det 
	flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets 
	resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara 
	banken som behöver underlag för att besluta om lån eller 
	checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar 
	göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat 
	kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär 
	skatt. Informationen om företagets ekonomi erhålls genom att 
	företaget registrerar alla affärshändelser som påverkar såväl 
	resultatet som den ekonomiska ställningen. 
	Målsättning
	Litteratur
	www.redaktionen.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	För att kunna fatta riktiga beslut och styra företaget mot önskade 
	mål krävs information om hur verksamheten går. Förutom att 
	företagaren själv vill känna till hur ekonomin ser ut så finns det 
	flera aktörer i omgivningen som ofta vill ta del av företagets 
	resultat och ekonomiska ställning. Det kan exempelvis vara 
	banken som behöver underlag för att besluta om lån eller 
	checkkrediter, leverantörer som funderar över om de vill/vågar 
	göra affärer med företaget eller Skatteverket som bland annat 
	kräver rapportering av moms, arbetsgivaravgifter och preliminär 
	skatt.
	Målsättning
	Att själv kunna sköta företagets löpande bokföring för att på så 
	sätt bättre förstå verksamheten och vad som påverkar resultatet 
	och den ekonomiska ställningen.
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Om du driver eget företag kanske du själv vill kunna upprätta 
	företagets bokslut och årsredovisning. Även om du inte gör detta 
	på egen hand finns det betydande fördelar med en förståelse för 
	denna process och hur rapporterna skall tolkas.
	Målsättning
	Att på egen hand kunna upprätta företagets bokslut och 
	årsredovisning och tolka dessa ekonomiska rapporter.
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Det kan i många fall vara nyttigt att kunna läsa och förstå den 
	ekonomiska information som presenteras i en årsredovisning. 
	Som anställd i ett företag, medlem i en bostadsrättsförening eller 
	som egenföretagare kanske man vill sätta sig in i verksamheten 
	och få besked om hur det går. Eftersom majoriteten av den 
	svenska befolkningen i dag också placerar sparpengar i 
	aktiemarknaden kan det finnas betydande fördelar med att kunna 
	bedöma, värdera och jämföra företags ekonomiska resultat och 
	ställning.
	Målsättning
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Litteratur
	www.blinfo.se
	Om man i dag arbetar med personalfrågor eller har 
	personalansvar kan det vara viktigt att känna till vad som gäller 
	inom det löneadministrativa området. Samma sak gäller i fall man 
	funderar på att starta eget företag och då kommer att få ansvara 
	för arbetet med sin egen lön och kanske även eventuella 
	anställdas löner. 
	Målsättning
	Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i 
	löneadministration. Tanken är att man skall praktiskt skall kunna 
	sköta alla personaladministrativa ärenden inom företaget.
			Sidan	
	Utbildningspresentation	1
	Privatekonomi	2
	Grunderna i att förstå hur ett företag fungerar	3
	Starta företag	4
	Budgetering	5
	Aktiekunskap	6
	Lönsam butik	7
	Butksekonomi – Bas	8
	Butiksekonom i – Fördjupning  	9
	Butiksekonomi – Bas och Fördjupning 	10	
	Bokföring – Bas 	11
	Bokföring – Fördjupning 	12
	Bokföring – Bas och Fördjupning	13
	Bokslut och årsredovisning	14
	Att läsa en årsredovisning	15
	Ekonomiska rapporter och analys	16
	Löneadministration	17
	

