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Grundläggande

Olika typer av intäkter och hur de ska hanteras

Årsredovisning - Vad krävs och vad ska ingå?

Termer och begrepp som är viktiga att kunna

Ekonomi



DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

Ett framgångsrikt företag kräver bra 
ekonomirapportering
Vikten av att förstå de ekonomiska rapporterna är otroligt viktig. Känner man 
inte till hur man läser rapporterna är det svårt att planera verksamheten. Vilka 
rapporter ska man använda? Vilka ekonomiska begrepp måste du som VD  
kunna? Vad är en kostnad och är den avdragsgill? Den här utbildningen ger 
dig kunskap för att hantera ekonomin i ditt företag.

Vem passar utbildningen?
Utbildningen riktar sig till dig som är vd eller ledamot. Vi utgår i denna 
utbildning från att du inte har några djupa ekonomiska kunskaper sedan 
tidigare. 

Arbetssätt
Utbildningen är 2 dagar och föreläsning varvas med olika praktiska ”hands 
on” övningar och grupparbeten.

Ulf Löwenhav är civilekonom MBA och har stor teoretisk och 
praktisk erfarenhet som ekonomilärare, vd och styrelsemedlem 
och föreläsare och har skrivit ekonomiböcker och publicerat 
flera hundra artiklar inom olika aspekter av företagsekonomi. För 
att göra ekonomi enkelt och lättillgängligt varvar Ulf teori med 
ett pedagogiskt engagemang med praktikfall. 

Kursen genomförs i samarbete med Executive People
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• Introduktion

• Vad måste (bör) en VD kunna?

• Historia och kuriosa i ämne

• Företagsformer i Sverige

• Termer och begrepp som är viktiga att kunna

• Kontoklasser och vad de används till

• Ekonomiska rapporter, genomgång och belysande exempel

• KBR, livsviktig för dig

• Årsredovisning, vad krävs och vad ska ingå?

• VD-rapporter, vad ska ingå?

• Olika typer av intäkter och hur de ska hanteras

• Momstyper, genomgång och exempel

• EU (inköp/försäljning)

• Export (inköp/försäljning) en kort översikt

• Kostnader, vad är en kostnad och är den avdragsgill?

• Skatter, förfaranden och sanktioner

• Personal, bonusar och lönekalkylering

• Budgetar, de viktigaste

• Nyckeltal, de viktigaste

• Avslutning

DAG 1 DAG 2

Grundläggande Ekonomi
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DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER: 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

Kursen har ett begränsat antal platser! 
- Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG! 
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

Grundläggande Ekonomi Grundläggande Ekonomi

PRIS 19 750:-  

 09.00 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.30 Avslutning

TIDER


