”Kursen innehöll det som utlovades och jag är väldigt nöjd med helheten!
Kursledaren Christina är mycket kunnig och entusiasmerande!”
Petter Hald produktionsingenjör, Chris Marine AB
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Här lä

Lär dig att förstå ekonomins viktigaste 		
grunder och begrepp
Öka förståelsen för ekonomiska 			
sammanhang i din verksamhet
Behärska ekonomiska termer och samband
Bli bättre på att tyda och förstå nyckeltal
och ekonomiska rapporter
Lär dig mer om hur du gör en bra budget
på ett effektivt sätt – och undvik tidsödande
och kostbara misstag
KURSTILLFÄLLEN:
Stockholm

Göteborg

Malmö

Linköping

18-19 apr 2013

6-7 maj 2013

3-4 jun 2013

12-13 nov 2013

30-31 maj 2013

23-24 maj 2013

14-15 nov 2013

17-18 juni 2013

17-18 okt 2013

26-27 sep 2013

10-11 dec 2013

5-6 nov 2013
3-4 dec 2013

Umeå
28-29 maj 2013

Uppsala
15-16 maj 2013

www.confex.se/icke-ekonomer

Örebro
27-28 nov 2013

Christina Arvesen:
“Jag har jobbat med Confex
i flera år och det är alltid
lika roligt att genomföra
detta projekt. Deltagarnas
verklighet kommer in i
utbildningen på ett naturligt
sätt och det märks att vi –
Confex, jag och deltagarna
tillsammans utvecklat en
robust produkt som det finns
ett gediget behov för. På den
här utbildningen har vi roligt
tillsammans. Kom och lär dig
ekonomi med oss du också!”

Är ni flera
som vill gå kursen?
Hör av er till
projektledaren för
information om
grupprabatter!

Lär dig ekonomi på ett
enkelt och effektivt sätt
Detta är kursen för dig som upplever att dina ekonomikunskaper inte är tillräckliga.
Du har ett visst ekonomiskt ansvar i ditt arbete, men känner att du har behov av ökad
förståelse för ekonomi.
Christina Arvesen är utbildad
civilekonom vid Lunds Universitet
och har arbetat med utbildning
och utvecklingsarbete sedan 1990.
Christina är sedan flera år tillbaka
egen företagare och driver ett
konsultföretag med inriktning på
utveckling av administrativa och
ekonomiska rutiner, affärsutveckling
och ekonomiutbildning. Christina är
en av få kursledare som fått 5 av 5
möjliga i genomsnittsbetyg vid
tidigare kurstillfällen. Så du kan se
fram emot två givande och lärorika
dagar med en av våra allra bästa
kursledare!

Under de här två lärorika kursdagarna kommer du att:
• öka din förståelse för företagsekonomi
• lära dig de viktiga ekonomiska termerna och dess betydelse för dig och din 		
verksamhet
• lära dig hur du arbetar fram en budget på ett effektivt sätt
• lära dig tyda en årsredovisning
• lära dig hur du bygger upp rutiner för att kunna kontrollera kostnader
• lära dig hur du använder dig av kalkyler för att fatta rätt och mer välgrundade beslut
• bli bättre på att presentera och förmedla ett ekonomiskt budskap, samt
kommunicera ekonomi med berörda parter

Ökad ekonomikunskap – enkelt och effektivt
Detta är en intensiv och mycket lärorik utbildning. Du kommer att få varva teori med
praktik. Du får göra övningar och träna så att kunskapen sitter. Din kursledare Christina
Arvesen är väldigt duktig på att förklara ekonomi på ett enkelt och konkret sätt.
Kursen kommer att leda till att du ökar din kompetens och blir betydligt säkrare i din
roll. Det krävs inga ekonomiska förkunskaper för att delta. Anmäl dig redan idag på
www.confex.se/icke-ekonomer.
Välkommen till två lärorika dagar!

OBS! Arbetar du i
offentlig sektor?
I så fall kanske vår kurs
– Ekonomi för icke ekonomer
i offentlig sektor passar
dig ännu bättre? Se vår
hemsida för information om
kursinnehåll, platser
och datum.

Med vänlig hälsning,

John Andersson, Projektledare
Confex Sverige AB
Tfn: 031–703 71 48, E-post: john.andersson@confex.se

PS.

Missa inte möjligheten att förbättra dina ekonomikunskaper.
		 Här lär du dig de viktigaste grunderna för att förstå ekonomi!

www.confex.se

Du får Christinas
specialgjorda
dokumentation som
kan användas som
uppslagsverk efter
kurs

Kursen riktar sig till
dig som:
•
•
•
•
•

t ar fram budgetar
har budgetansvar
har ansvar för ekonomiska beslut
tar emot ekonomiska rapporter
är ekonomiansvarig för en grupp,
avdelning eller ett projekt
• kommunicerar med
ekonomiavdelningar

www.confex.se/icke-ekonomer

Inga förkunskaper är
nödvändiga
Under de här två intensiva
dagarna får du med dig
grundläggande kunskap om
företagsekonomi som du sedan
kan applicera på din egen
verksamhet.

DAG 1

DAG 2

LÄR DIG FÖRSTÅ EKONOMISKA TERMER
OCH RAPPORTER

BUDGET, MÅLSTYRNING OCH ÅTGÄRDER
Så arbetar du fram en budget på ett effektivt sätt
• Olika budgetformer
• Lär dig mer om skillnaderna mellan en
resultat-och likviditetsbudget
• Nyttiga månadsrapporter att använda sig av
• Tidsbesparande åtgärder du kan använda för ett
effektivt budgetarbete

Grundläggande ekonomi och olika begrepp
• Redovisning i praktiken – en introduktion
• Kontoplanens uppbyggnad
• Från faktura till bokslut – en översikt
• Extern- och internredovisning – vad är skillnaden?
• Så läser och förstår du ekonomiska rapporter

Praktisk uppgift III
• Fokus på väsentligheter

Praktisk uppgift I
• Praktisk redovisning
• Från bokföring till bokslut – arbetsgången

Budget – verktyg för kontroll och planering
• Försäljningsbudget
• Inköpsbudget
• Personalbudget
• Omkostnadsbudget
• Investeringsbudget
• Praktiska räkneexempel

RESULTAT OCH BALANS
Lär dig det viktigaste om Årsredovisningens
huvudrapporter
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Förvaltningsberättelsen
• Revisionsberättelsen
Hur du tolkar en resultaträkning
• Vad du kan läsa ut av årsrapporten
• Så undviker du de mest kritiska fallgroparna
• Grundläggande principer du måste känna till för att kunna 		
tolka redovisningar

NYCKELTAL – SÅ FÅR DU ÖVERSIKT ÖVER
VERKSAMHETEN

Hur du enkelt följer upp en budget på ett meningsfullt sätt
• Viktig avvikelserapportering i förhållande till
resultat-och likviditetsbudget.
• Så värderar du utfall och avvikelser
Praktisk uppgift IV
• Värdera utfall och avvikelser

EXCEL

Nyckeltal – ovärderlig informationskälla för optimalt
beslutsfattande
• Hur mäter vi tillväxt på ett effektivt sätt?
• Så har du ständig kontroll på företagets betalningsförmåga
• Bästa nyckeltalen för att beräkna och avgöra lönsamhet
• Så mäter vi företagets bundna kapital på ett givande vis

Excel som ett verktyg vid ekonomiska sammanställningar
• Så kan du på ett lätt och överskådligt sätt använda Excel
när du sammanställer dina budgetar
• Att sammanställa stora datamängder till
överskådliga rapporter
• Att skapa diagram

KOMMUNIKATION

Praktisk uppgift II
• Analys med nyckeltal

KALKYLER
Hur du använder kalkyler som beslutsunderlag
• Hur stor tilltro kan man sätta till kalkyler?
• Lär dig hur du gör en effektiv kalkyl och hur du presenterar 		
den på ett framgångsrikt sätt

Bli bättre på att kommunicera ekonomi
– med ledning och verksamhet
• Lär dig kommunicera lättare med ekonomer
• Hur du på ett enkelt och förståeligt sätt presenterar
ekonomi för din avdelning/ verksamhet
Summering och diskussion

Hålltider för bägge dagarna:
08.30 Registrering, kaffe, te och smörgås

12.00 Lunch

09.00 Kursen startar

14.00 Eftermiddagsfika

10.15 Kaffe/Te

16.00 Dagarna avslutas

”En av de bästa kurser jag
har varit med om. Mycket
pedagogiskt upplagd och
bra studietakt”
Agneta Håkansson,
marknadsansvarig
Edp Consult AB
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Avsändare:
Confex Sverige AB
Box 14001
400 20 Göteborg

ANMÄLAN

3 enkla sätt att göra din anmälan:
1.

På internet: www.confex.se/icke-ekonomer

2.

Skicka e-post till: kundservice@confex.se

3.

Via telefon till kundservice: 08-28 43 99

Uppge kurstillfälle, företag, postadress, fakturaadress och anmälningskod.
Deltagarnas namn med befattning, epostadress samt mobiltelefonnummer.

OBS! Bekräftelse skickas via e-post och faktura via post. Glöm inte att ange
anmälningskoden som du hittar under din adress längst upp på den här sidan.

CONFEX SVERIGE
Confex Sverige AB är det svenska dotterbolaget
i Confexgruppen, som är Skandinaviens
ledande kurs- och konferensarrangör. Vi
utvecklar alla kurser och konferenser från idé till
genomförande. Läs mer om oss på:

www.confex.se
INTERNUTBILDNING
Alla våra utbildningar kan vi genomföra hos
ditt företag, antingen som de är eller utifrån ditt
behov. Vi projekterar, utvecklar och genomför
den utbildning du behöver, helt utifrån dina
önskemål. Kontakta Jan-Erik Nilsson på
08-28 43 12 eller jan-erik.nilsson@confex.se.

Ekonomi för ICke-ekonomer
Stockholm

Göteborg

Uppsala

Umeå

18-19 apr 2013
30-31 maj 2013
17-18 juni 2013
26-27 sep 2013
5-6 nov 2013
3-4 dec 2013

6-7 maj 2013
23-24 maj 2013
17-18 okt 2013
10-11 dec 2013

15-16 maj 2013

28-29 maj 2013

Malmö

Linköping

3-4 jun 2013
14-15 nov 2013

12-13 nov 2013

Örebro
27-28 nov 2013

MILJÖ
Vi på Confex tänker på
miljön! Därför använder
vi bara svanenmärkt,
svenskproducerat papper
med tryckfärg utan farliga
kemikalier. Våra broschyrer transporteras
med tåg och miljöbilar. Vill du inte längre ta
emot information i pappersform? Sänd din
e-postadress till info@confex.se så får du
kursinformation via e-post istället.

PRIS: 8 990 kr (exkl moms) per person.
Servering i pauserna, lunch och dokumentation är inkluderat i priset.
Kontakta projektledaren för information och grupprabatter.

PROJEKTLEDARE: John Andersson, john.andersson@confex.se, tfn 031–703 71 48
Lokal: Vägbeskrivning och information om våra kurslokaler hittar du på www.confex.se

“Pedagogiskt upplägg i bra takt
med utrymme för frågor och
diskussioner. Allt var bra och
Christina toppen!”

“Min ekonomiska
allmänbildning har ökat,
likaså intresset för ekonomi.”
Anneli Aaltonen Krantz, Platsansvarig

Marianne Sagelius, VD

www.confex.se/icke-ekonomer

PRISVÄNLIGT BOENDE
Gå in på Confex hemsida och se under rubriken
“Övernattningar” för tips om närmaste hotell.

AVBOKNINGSREGLER
Anmälan är bindande och vid avbokning
debiteras en avgift på minst 20 %. Avbokar du
senare än 14 dagar före kursstart debiteras en
avgift på 50 % av kursavgiften. Vid avbokning
senare än 7 dagar före debiteras full avgift. Blir
du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt
överlåta platsen till en kollega eller få
dokumentationen från kursen.

