Økonomi for
ikke-økonomer
Find den røde tråd mellem regnskab og økonomistyring

VIL DU LÆRE AT UNDGÅ RØDE TAL PÅ BUNDLINJEN?
Formål og indhold
Gennem 4 kursusaener vil du få fokus på dit regnskab og din økonomistyring. Vi vil arbejde på, hvordan du kan bruge det direkte i din virksomhed som et redskab l at vurdere,
om virksomheden er på ree spor.
På kurset kommer vi hele vejen rundt om din virksomhedsøkonomi. Du får eksempelvis
viden om opbygning af dit regnskab, forståelse for hvordan du læser et regnskab, viden om
værktøjer l brug i styring af lønsomheden på dine produkter/ydelser, gennemgang af virksomhedens budgeer samt fokus på styring af likviditet.
Kurset vil også koncentrere sig om, hvordan du bedre kan planlægge fremden for din virksomhed, og hvordan de forskellige styringsværktøjer bliver din medspiller i dagligdagen og
i dialogen med eksempelvis bankerne.

Målgruppe
Kurset henvender sig både l iværksæeren og den „etablerede“ virksomhed i kommunerne Næstved, Vordingborg og Faxes geograﬁske område. Det viggste er, at du har et
ønske om og movaon l at lære noget mere!
Viden om bogføring og regnskab er ikke et krav, men det vil være en fordel med en basal
viden om emnerne.

Aoldelse
Hvor: Industrivej 2, 4683 Rønnede (kurset aoldes i mødelokalet ved kannen - indgang ved byrådssalen)
Hvornår: 4.10., 11.10., 25.10. og 1.11.2012
Tidspunkt: Alle dage kl. 17.30-21.30 (mellem 17.30-18.00 serveres der en let anretning)
Kurset er udarbejdet af og aoldes i et samarbejde mellem virksomheden Økonomifokus,
Næstved Erhverv, Vordingborg Udviklingscenter og Business Faxe - Faxe Erhvervsråd.

Pris
Deltagelse i kurset koster kr. 320,- ex. moms – beløbet dækker over kursusmateriale og forplejning alle ﬁre dage. Faktura fremsendes og beløbet skal være betalt senest 28.9.2012.
Ved manglende betaling går pladsen l en anden.

Tilmelding
Der er plads l 20 deltagere på kurset.
Tilmelding bedes ske l Business Faxe - Faxe Erhvervsråd, tlf. 5637 0300 eller på
www.faxeerhverv.dk under arrangementer.

Proﬁl af oplægsholderen, Kenneth Nilsson
Kenneth Nilsson står bag virksomheden Økonomifokus - en rådgivningsvirksomhed med
fokus på værdiskabende økonomisk rådgivning.
Foruden undervisning/kursusakvitet yder virksomheden rådgivning l virksomheder og
iværksæere indenfor et bredt område herunder:
- Økonomisk styring - fokus på Nøgletal, Budget, Månedsopfølgning, Økonomisk overblik
& sparring med ledelsen.
- Likviditet - herunder Styring / Planlægning, Risiko og Kapitalberedskab.
- Regnskab - herunder Kontoplan, Opsætning samt valg af Regnskabssystem.
Økonomifokus arbejder tæt sammen med både virksomheder og banker. Eksempelvis arbejdes der i øjeblikket på en „standard“ l brug for virksomhedens økonomiske styring;
standarden er både et hjælpeværktøj internt i virksomheden, men er også udtryk for de
informaonskrav banken eerspørger. Se mere om projektet på www.oekonomifokus.dk.

Program for kurset
Modul 1 · Introdukon l økonomistyring · Torsdag den 4.10.2012 · Kl. 17.30-21.30
På modul 1 vil du få en forståelse for og en gennemgang af nogle af de grundlæggende emner, du
skal kende for at kunne arbejde med økonomistyring som et redskab. Vi vil arbejde med de grundlæggende principper inden for bogføring og regnskab, resultatopgørelse, balance og introducerer
økonomistyring som disciplin. Vi vil også komme ind på, hvilke lovkrav der er l opbygningen af et
regnskab.

Modul 2 · Økonomisk styring i virksomheder · Torsdag den 11.10.2012 · Kl. 17.30-21.30
På modul 2 starter vi med en „case“ - en gennemgang af et eksternt regnskab med fokus på forståelsen af de forskellige nøgletal. Hereer bevæger vi os ind på økonomistyringen, og vi gennemgår forskellige modeller l brug for omkostningsstyring. Modellerne kan også bruges „proakvt“ i
forståelsen og styringen af virksomhedens lønsomhed. Vi har både fokus på handelsvirksomheden,
rådgivningsvirksomheden og produkonsvirksomheden.

Modul 3 · Likviditet · Torsdag den 25.10.2012 · Kl. 17.30-21.30
På modul 3 kommer vi ind på likviditeten i din virksomhed, herunder hvordan du kan „læse“ likviditeten ud af dit regnskab. Vi gennemgår virksomhedens „pengestrømme“ og viser eksempler på modeller l brug i likviditetsstyringen / prognosen. Vi får også besøg fra en bank og taler om muligheder/
begrænsninger i forhold l lån fra banken.

Modul 4 · Budgeer · Torsdag den 1.11.2012 · Kl. 17.30-21.30
På modul 4 kommer vi ind på, hvordan du sller et realissk budget op, og hvordan du kan bruge
det. Vi skal arbejde med de forskellige typer af budgeer (resultat-, balance- og likviditetsbudget), og
hvordan de skal bruges som et styringsredskab for din virksomhed og i dialogen med eksempelvis
bankerne.

Kontaktoplysninger
Økonomifokus
Søndre Allé 15
4600 Køge
www.oekonomifokus.dk
Kontaktperson: Kenneth Nilsson
Tlf. 2060 4908
E-mail: kenneth@oekonomifokus.dk

Næstved Erhverv
Det Gule Pakhus, Havnen 1
4700 Næstved
www.naestved-erhverv.dk
Kontaktperson: Malene Snedgaard
Tlf. 5578 2008
Email: mls@naestved-erhverv.dk

Vordingborg Udviklingsselskab A/S
Marienbergvej 132, 1.
4760 Vordingborg
www.vuet.dk
Kontaktperson: Asger Clausen
Tlf. 2151 1070
Email: ac@vuet.dk

Business Faxe - Faxe Erhvervsråd
Finlandsgade 29
4690 Haslev
www.faxeerhverv.dk

Faxe Bogtryk/Grafisk · 56 71 32 05

Kontaktperson: Anne Louise S. Andreasen
Tlf. 4011 8385
Email: ala@faxeerhverv.dk

