Villkor
Pris
Generellt gäller följande priser:
1dagskurs: 1 950 kr
2dagarskurs: 2 950 kr
3dagarskurs: 3 950 kr
Andra priser kan förekomma vid
speciella arrangemang och
anpassad utbildning, aktuellt pris
för respektive kurs hittar du på
hemsidan.
Priset inkluderar kursdokumenta
tion, för och eftermiddagskaffe
samt lunch. Moms tillkommer.
Tider
09.0016.00, lunch 12.0013.00
Kurslokal
Adress och vägbeskrivning till
kurslokal bifogas med boknings
bekräftelsen.
Anmälan
Anmälan gör du enklast på hem
sidan: www.bredmar.se under
länken »Boka Kurs« eller med
epost till: anmalan@bredmar.se.
Anmälan ska göras senast 14
dagar före kursstart. Restplatser
kan finnas kvar till och med 7
dagar för kursstart, kontakta oss
innan du bokar! Bokningsbekräf
telse och faktura skickas med

post.

Praktisk bokföring med datorn som
hjälpmedel
Målgr upp
Kursen riktar sig till dig som skall sköta företagets löpande
bokföring på dator och som känner dig osäker på om du har
tillräckliga och aktuella kunskaper om grundläggande bok
föring och om redovisningsprogrammen Visma SPCS
Administration 500 eller Visma Enskild firma.
För kun skaper
Du bör ha datorvana samt kunskaper om ett företags upp
byggnad och ekonomi.
Syfte
Syftet med kursen är att du ska lära dig grundläggande
bokföringsregler och bokföringsrutiner samt grundläggande
funktioner om bokföring i Visma/SPCS Administration 500
samt Visma enskild firma.
In n ehåll
Ekonomiska grundbegrepp
BASkontoplanen
Dubbel bokföring
Resultat  balansrapport
Moms och andra skatter
Avstämningar och nyckeltal
Grunderna i Visma SPCS Administration 500
Grunderna i Visma Enskild Firma

Betalningsvillkor
Betalning ska vara oss tillhanda
före kursstart på Bg 57070831

K ur slän gd
2 dagar

Avbokningar
Vid avbokning senast 14 dagar
före kurstillfället tar vi ut en avgift
på 500 kr/anmäld deltagare.

Övr igt
I avgiften ingår lunch, för och eftermiddagskaffe samt
kursdokumentation. Alla deltagare arbetar vid varsin dator
som lånas under kurstiden.

Vid avbokning senare än 7 dagar
före kurstillfället återbetalas inte
kursavgiften men du blir erbjuden
plats vid ett annat tillfälle inom 6
månader. Kursplatsen kan
dessutom överlåtas.
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