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På kurset bliver du præsenteret for dagligdags bilag, som 
skal behandles i henhold til lovgivningen. 
Du præsenteres også for begrebet ”god bogføringsskik”.

 
FÅ AKTUEL TEORI INDEN FOR SKATTE- OG MOMSLOVGIVNINGEN OG 
OPGAVER MED KONTERING/BOGFØRING AF BILAG
Du vil blive stillet over for dagligdags udfordringer, der forekommer i et bogholderi 
- herunder daglige, månedlige og årlige posteringer, som tilsammen udgør 
grundlaget for periode- og årsregnskab. Du lærer desuden, hvad der konkret ligger 
til grund for regnskabsanalyserne i forbindelse med årsafslutningen.

FORLØBET ER SAMMENSAT AF FØLGENDE AMU-MÅL
Modul 1: Placering i regnskabet, debet eller kredit
45965  Placering af resultat- og balancekonti, 2 dage
47381  Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport, 2 dage
45969  Daglig registrering i et økonomistyringsprogram, 2 dage

Modul 2: Lønbogføring og anlægs-/inventarkartotek
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger, 2 dage
47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering, 2 dage
45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift, 2 dage

Modul 3: Kontoplan - hvor skal det bogføres?
45960 Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom, 2 dage
45963 Konteringsinstruks, 1 dag
45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov, 2 dage
44346 Design og automatisering af regneark, 2 dage

Modul 4: Årsregnskabet
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark, 1 dag
40754 Anvendelse af pivot-tabeller, 1 dag
40008 Årsafslutning af bogholderiet, 2 dage
40007 Regnskabsafstemning i forbindelse med årsafslutning, 2 dage

Modul 5: Varer - køb, salg og ajourføring
45958 Økonomisk styring af lageret, 2 dage
45961 Kreditorstyring, 1 dag
45964 Debitorstyring, 2 dage

MÅLGRUPPE
Alle voksne som tilhører AMU- 
målgruppen (se www.tradium.dk).  

TILRETTELÆGGELSE
Du kan tilmelde dig hele forløbet eller
sammensætte de moduler eller fag,
der er relevante netop for dig.

UNDERVISNINGSTID
Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, 
hvilket svarer til 37 timer/uge.

KURSUSSTED
Tradium 
Blommevej 39, 8930 Randers NØ.

DELTAGERBETINGELSER
Se på www.tradium.dk for de regelsæt,
der findes for deltagerbetaling og
tilmelding til kurset.

Såfremt du er ledig, bør du være
opmærksom på, at gennemførelsen af
et kursus altid sker ifølge aftale
mellem jobcenter og kursist.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt vores AMU Kundeservice på
tlf. 8711 8512 eller 8711 8513.
 

GRUNDLÆGGENDE 
REGNSKAB
Få styr på bogføring og regnskab i en mindre eller mellemstor virksomhed.  
Et forløb for dig, der ønsker at udvide eller vedligeholde dine kompetencer.

30-DAGES
KURSUS


