
Modern 
Bokföringskurs
Vi lär dig löpande bokföring, grunden för  
en väl fungerande ekonomiinformation.



Kursbeskrivning 
 

Företagets löpande bokföring är grunden för allt arbete inom redovisning, 
ekonomistyrning och beskattning. Därför är kvalitén på detta arbete  
mycket viktig. Denna kurs är inkörsporten till en väl fungerande löpande 
bokföring. 

Kursinnehåll 
 

 Avgifts- och uppbördsposter 
 Avstämningar 
 BAS-kontoplanen (EU-Bas) 
 Bokföringslagen 
 Bokföringsprinciper 
 Dataövningar (PC-miljö) 
 Grundläggande bokslutsteknik 
 Kund- och leverantörsreskontra 
 Lagkrav 
 Löner 
 Löpande bokföring 
 Periodiseringsproblem 
 Årsredovisningslagen 

Mål för deltagarna 
 

Efter kursen är du väl förtrogen med redovisningskrav och redovisningens 
uppbyggnad. Du får också lära dig bokslutsarbetets grunder samt förstå och 
tolka redovisningsrapporternas uppbyggnad och innehåll. 

Målgrupp 
 

 Nystartade företag 
 Kontorister 
 Redovisningsassistenter 
 Övrig administrativ personal 
 

Kursen är direkt anpassad för dig som saknar teoretiska grunder och som 
saknar eller har mycket liten praktisk erfarenhet av redovisning. 

Kursomfattning 
 

 6 tillfällen á 3 lektionstimmar 
 
Kursavgift 
 

 5300 kr inkl kursmaterial 
 
Kurstillfällen 
 

 Februari / Mars 
 Sista anmälningsdag 10/2 
 

 Oktober / November 
 Sista anmälningsdag 10/10 
 
Deltagarantal 
 

 Max 18 elever 
 

Anmälan till Modern Bokföringskurs 
 
 Februari / Mars Oktober / November  
 
 
Kursdeltagare ______________________________________________ 
 
Företag ______________________________________________ 
 
Adress ______________________________________________ 
 
Postadress ______________________________________________ 
 
Telefon ______________________________________________ 
 
E-post ______________________________________________ 
 
 

 
 

 

Deltagarantal 
 

På samtliga kurser är deltagarantalet begränsat. Kurser med för lågt  
deltagarantal genomförs ej. 
 
Intyg 
 

Intyg utfärdas efter varje kurs under förutsättning att minst 80% av den 
totala kurstiden fullgjorts. 
 
Anmälan 
 

Skall ske skriftligen per brev, fax på anmälningsblankett eller via E-post. 
Anmälningar antas i den ordning de inkommer. 

Brogatan 9 
302 42 Halmstad 
 

E-post: info@rkjh.se 
Hemsida: www.rkjh.se 

Tel: 035-17 55 70 
Fax: 035-17 55 71 
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