Bokslutsanalys i enskild firma

2 dagar

Efter utbildningen är målet att deltagaren ska kunna läsa,
analysera och förstå innehållet i årsbokslut och deklaration
bättre. Det gör att man kan göra mer exakta bedömningar av hur
företaget mår och dess överlevnadsförmåga.

Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
➜ Enskilda firmas årsbokslut med resultat och balansräkning
➜ Hur skiljer man på det privata och näringsverksamheten?
➜ Negativt eller positivt eget kapital - vilka konsekvenser kan
det få?
➜ Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild
näringsverksamhet
➜ Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?
➜ Skatter och avgifter för enskild firma

Boka direkt:
www.credma.se/1773

Nästa kursstart är den 21 september 2021 i Stockholm. Du kan
boka dig på vår hemsida www.credma.se eller ringa 08-600 62 00.
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Bokslutsanalys i enskild firma
– enskild näringsverksamhet och dess spelregler
PROGRAM

FAKTA

➜ Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning

Mål

➜ Skillnaden mellan bokslut i enskild firma och aktiebolag?

Deltagarna ska efter utbildningen kunna
läsa, analysera och förstå innehållet i
årsbokslut samt deklaration och därmed bättre kunna bedöma den enskilde
näringsidkarens överlevnadsförmåga.

➜ Hantering av bruttolön, nettolön och uttag.
➜ Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?
➜ Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringsverksamhet

Deltagare

➜ Praktikfall med beräkning och analys av enskild näringsverksamhet och
hur stabilt den är.

Kredithandläggare, säljare och
kundansvariga i bank

Utbildningsledare
DATUM

Ort

21‑22 september 2021

Stockholm

14 000

30 november ‑ 1 december 2021

Stockholm

14 000

Kursavgift

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum
kan bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på
Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.
se
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Box 10074
121 27 Stockholm Globen
Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@credma.se, www.credma.se

Markus Forsbäck
Owe Marstorp

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller
skicka e-post till bokning@credma.se.
För information och kursrådgivning
ring 08-600 62 00 och tala med Milica
Milic eller skicka e-post till kurs@
credma.se.

Ingår i Företagsuniversitetet
som ägs av Stiftelsen
Kursverksamheten vid
Stockholms Universitet.

