NYHEDSBREV EFTERÅRET 2017

REGNSKAB – LYDER DET KEDELIGT?
_______

Det kan være rasende spændende læsning. Hvis blot du ved, hvordan det skal
forstås.
Mange har brug for kendskab til økonomi og regnskab. Ikke nødvendigvis fordi de
bruger det dagligt, men fordi de sidder i situationer, hvor de er med til at træffe økonomiske beslutninger, for eksempel i bestyrelser, ledende stillinger, samarbejdsudvalg
med mere. Det gælder både i private virksomheder og offentlige institutioner.
Imidlertid er fordommene over for regnskab mange. Bare ordene ”debet og kredit”
giver myrekryb. Men regnskab er ikke utilgængeligt land, blot det bliver forklaret
på en måde, der er til at forstå. Det spændende er, at der står menneskelige handlinger bag tallene i et regnskab. Det gør det nærværende og håndgribeligt.
Det hersker ofte en diffus opfattelse af, hvad økonomi og regnskab egentlig er for
nogle størrelser. Groft kan vi opdele det i tre områder:

Regnskab og regnskabsanalyse; der beskæftiger sig med læse, forstå og tolke et
regnskab, herunder at foretage analyser af virksomheders regnskab
Økonomistyring; hvor det handler om at styre, dels på basis af de faktiske økonomiske handlinger, dels de fremtidige med udgangspunkt i budgetter
Bogholderi er grundlaget for aflæggelse af såvel Årsrapporten, som til brug for
den økonomiske styring internt. Der er her ”Debet & Kredit” kommer ind

Hos SUPPLEMENT AS har vi øget
antallet af kurser indenfor økonomi
og regnskabsområdet, idet vi oplever
en stigende interressen for området.
Vores nye tiltag er ”Regnskab for ledere”
samt ”Bogholderi for begyndere – og
opfriskning” som aftenkursus.
Der er kommet nye kræfter til i undervisningen, der i mange år primært har været
gennemført af H. P. Hansen. Nu er Sanne Marcus kommet til som underviser.
Sanne er cand.merc. i økonomistyring fra CBS og har en solid praktisk bagrund fra
større og mindre danske og internationale virksomheder.
Det fejrer vi med en særlig rabat på kurser i regnskab, økonomi og bogholderi.
Tilmelder du dig et af disse kurser, med afholdelse i 2017, får du rabat. Kr. 1.000
ved et 1-dags-kursus og kr. 1.500 ved et 2-dages-kursus. Kan ikke kombineres med
andre rabatter. Skriv EFTERÅR17 i kommentarfeltet.
I dette nyhedsbrev tilbyder vi dig gratis en komplet oversigt over alle væsentlige
begreber fra regnskabets verden. Ifølge mange tidligere kursister en uundværlig
oversigt, når det gælder om at fastholde de mange facts fra undervisningen.

Hen den her

Kurserne er både lærerige og underholdende. Som kursisterne siger:
”… jeg var virkelig positivt overrasket over, hvor spændende du kunne gøre et
regnskabskursus. Udbyttet var stort ift. vores afdeling.” Mette Jensen, Account
Manager, Nykredit International, København
”… med en teknisk baggrund har regnskab aldrig været min stærke side. Men som
medejer og leder er det nødvendigt at kunne tale med om økonomi. Kurset har
givet mig en værdfuld indsigt i regnskaber, som jeg har haft stor udbytte af. Det
skyldes i høj grad undervisningen med praktiske eksempler fra den virkelig verden
– serveret på måde, der var let at forstå og med megen humor.”
Carsten Trangeled, JT3 Klima A/S

De bedste hilsner og god fornøjelse
SUPPLEMENT AS

Åbne kurser
___

Bliv en bedre underviser – Lyngby: 4-5/12 2017

Åbne økonomi kurser
___

Knæk et regnskab - Århus: 6/9 2017
Knæk et regnskab - Lyngby: 12/9 2017
Projektøkonomi – Lyngby: 20/9 2017
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 21-22/9 2017
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 2/10, 9/10, 23/10 & 30/10 2017
Knæk et regnskab - Århus: 23/10 2017
Økonomistyring og budgettering – Lyngby: 24/10 2017
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 30-31/10 2017
Knæk et regnskab - Lyngby: 7/11 2017
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 8/11, 15/11, 22/11 & 29/11 2017
Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 13-14/11 2017
Regnskab for ledere – Lyngby: 15-16/11 2017
Knæk et regnskab specielt for journalister – Lyngby: 21/11 2017
Projektøkonomi – Lyngby: 22/11 2017
Regnskab for socialrådgivere og sagsbehandlere – Lyngby: 23/11 2017

