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Bogføring Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Indledende ervhervsøkonomi (SVU-berettiget fagmodul) 
Bogføring med e-conomic, nøgletal og årsregnskab 
m.v. Praktisk regnskab og økonomi i små og 
mellemstore virksomheder. Fagmodulet er et indledende 
fag til de merkantile akademiuddannelser.

5 dage 26. februar – 20. marts 
23. april – 14. maj 
13. august – 3. september 
1. oktober – 22. oktober 
19. november – 10. december

kr. 10.800

Grundkursus i bogføring 
Lær at bogføre helt fra grunden: Regnskabets 
opbygning, finansbilag, fakturaer og kreditorbilag.

6 dage 8. januar – 29. januar 
3. april – 25. april 
14. august – 29. august 
2. oktober – 17. oktober

kr. 11.500

Bogføring med e-conomic – Modul 1: Kom godt i gang 
Lær e-conomic at kende, så du kan arbejde effektivt 
med programmet og lave grundlæggende ændringer i 
opsætningen.

½ dag 23. januar 
12. marts 
12, juni 
14. august 
30. september 
20. november

kr. 1.325

Bogføring med e-conomic – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 30. januar 
19. marts 
19. juni 
21. august 
7. oktober 
27. november

kr. 1.325

Bogføring med e-conomic – Modul 3: Årsafslutning i 
bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab i 
perfekt stand. Lær at lukke hele regnskabet selv med det 
korrekte skattemæssige resultat.

½ dag 6. februar 
26. marts 
26. juni 
28. august 
14. oktober 
4. december

kr. 1.325

Bogføring med e-conomic 
Brug én dag på at lære om de vigtigste funktioner i 
regnskabsprogrammet e-conomic.

1 dag Randers: 
30. januar 
24. april 
28. august 
27. november

kr. 2.400

Bogføring med Saldi 
Brug en aften på at blive introduceret til bogføring med 
regnskabsprogrammet SALDI.

½ dag 5. februar 
9. april 
11. juni 
13. august 
8. oktober 
10. december

kr. 850

Bogføring med SummaSummarum – Modul 1: Kom 
godt i gang 
Lær SummaSummarum at kende, så du kan arbejde 
effektivt med programmet og lave grundlæggende 
ændringer i opsætningen.

½ dag København: 
15. januar 
1. april 
9. september 
25. november

Randers:  
4. februar 
3. juni 
12. august 
4. november

kr. 1.325



Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 2: 
Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag København: 
22. januar 
8. april 
16. september 
2. december

Randers: 
11. februar 
10. juni 
19. august 
11. november

kr. 1.325

Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 3: 
Årsafslutning i bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab 
i perfekt stand. Eller lær at lukke hele regnskabet selv 
med det korrekte skattemæssige resultat.

½ dag København: 
29. januar 
15. april 
23. september 
9. december

Randers:  
18. februar 
17. juni 
26. august 
18. november

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 1: Kom godt i gang 
Lær e-conomic at kende, så du kan arbejde effektivt 
med programmet og lave grundlæggende ændringer i 
opsætningen.

½ dag 6.marts 
29. april 
16. juni

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 13. marts 
8. maj 
23. juni

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 3: Årsafslutning i 
bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab i 
perfekt stand. Lær at lukke hele regnskabet selv med det 
korrekte skattemæssige resultat.

½ dag 20. februar 
19. maj 
30. juni

kr. 1.325

Skat og moms Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Skat for selvstændigt erhvervsdrivende 
Få overblik over de skattemæssige forhold som ejer 
af en enkeltmandsvirksomhed eller medejer i et I/S. 
Fokus på regler og praksis, når det gælder skat for 
selvstændigt erhvervsdrivende.

1 dag 27. februar 
27. maj 
25. september 
14. november

kr. 2.400

Bogføring med e-conomic – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 30. januar 
19. marts 
19. juni 
21. august 
7. oktober 
27. november

kr. 1.325

Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 2: 
Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag København: 
22. januar 
8. april 
16. september 
2. december

Randers: 
11. februar 
10. juni 
19. august 
11. november

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 13. marts 
8. maj 
23. juni 

kr. 1.325



Årsafslutning Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Årsafslutning, skat og lovgrundlag 
Lær om regler og lovstof vedrørende bogholderiet, 
lageret og årsregnskabet.

5 dage 12. februar – 28. februar 
20. maj – 28. maj 
15. september – 26. september 
6. november – 21. november

kr. 14.000

Årsafslutning i bogholderiet 
Intensivt kursus i, hvordan man omdanner sit bogførte 
materiale til et årsregnskab.

1 dag 20. februar 
22. maj 
16. september 
7. november

kr. 2.400

Revisormappen 
Lær, hvordan man afslutter et regnskab, så det er klar til 
at aflevere til din revisor.

½ dag 28. februar 
28. maj 
26. september 
21. november

kr. 1.280

Bogføring med e-conomic – Modul 3: Årsafslutning i 
bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab i 
perfekt stand. Lær at lukke hele regnskabet selv med det 
korrekte skattemæssige resultat.

½ dag 6. februar 
26. marts 
26. juni 
28. august 
14. oktober 
4. december

kr. 1.325

Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 3: 
Årsafslutning i bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab 
i perfekt stand. Eller lær at lukke hele regnskabet selv 
med det korrekte skattemæssige resultat.

½ dag København: 
29. januar 
15. april 
23. september 
9. december

Randers:  
18. februar 
17. juni 
26. august 
18. november

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 3: Årsafslutning i 
bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab i 
perfekt stand. Lær at lukke hele regnskabet selv med det 
korrekte skattemæssige resultat.

½ dag 20. februar 
19. maj 
30. juni

kr. 1.325

Længere kurser
Regnskabsskolen tilbyder også længerevarende kurser, 
herunder 6-ugers kurser for ledige og Diplomkurset for 
bogholdere. Se mere på www.regnskabsskolen.dk  – eller 
kontakt os på post@regnskabsskolen.dk  eller 3333 0161.

Individuel undervisning
Regnskabsskolen kan også skræddersy undervisning til 
lige netop dig eller din virksomhed. Det kan foregå hos 
dig eller hos os. Kontakt os på 3333 0161 eller post@
regnskabsskolen.dk for yderligere information.



Løn og personale Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Ansættelse og afsked i mindre virksomheder – aftenkursus 
På dette kursus gennemgås personaleadministrationen 
set fra en bogholders synspunkt: Hvordan er reglerne 
– og i hvilket omfang er det rimeligt og forsvarligt, at vi 
selv løser opgaverne? Hvornår er det værd at have en 
ekspert ind over? 

3 dag 13. februar – 27. februar 
30. april – 14. maj 
22. september – 6. oktober 
10. november – 24. november

kr. 2.995

Løn- og personaleadministration i bogholderiet 
Brug fire dage på at få styr på lønnen i 
bogholderiet; lønbehandling, lønbogføring og 
personaleadministration.

4 dage 30. januar – 7. februar 
1. maj – 9. maj 
4. september – 12. september 
23. oktober – 28. oktober

kr. 8.000

Personaleadministration i bogholderiet 
Med dette forløb bliver alle ledere eller 
personaleansvarlige klædt på til at håndtere opgaverne 
i en mindre virksomheds personaleafdeling.

1 dag 30. januar 
1. maj 
4. september 
23. oktober

kr. 2.400

Bogføring med e-conomic – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 30. januar 
19. marts 
19. juni 
21. august 
7. oktober 
27. november

kr. 1.325

Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 2: 
Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag København: 
22. januar 
8. april 
16. september 
2. december

Randers: 
11. februar 
10. juni 
19. august 
11. november

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 13. marts 
8. maj 
23. juni

kr. 1.325

Budget og økonomistyring Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Budgetkursus 
Få styr på det grundlæggende i budgettering af drift og 
etablering af virksomhed.

1 dag 6. marts 
5. juni 
29. september 
27. november

kr. 2.400

Grundlæggende regnskabsforståelse 
Lær alt om virksomhedsregnskab og årsrapporten, og 
find ud af, hvorfor resultatet er anderledes, end du 
troede, det ville være. 

½ dag 16. januar 
10. april 
21. august 
9. oktober

kr. 725

Revisormappen 
Lær, hvordan man afslutter et regnskab, så det er klar til 
at aflevere til din revisor.

½ dag 28. februar 
28. maj 
26. september 
21. november

kr. 1.280

Økonomi, regnskabsanalyse og ledelsesrapportering 
Kurset henvender sig til virksomhedsledere og andre, 
som har brug for at skabe overblik over virksomheders 
regnskaber og årsrapporter. Vi ser, hvordan nøgletal 
kan være krystalkuglen, vi kikker i, når vi skal spå om 
fremtiden.

1 dag 7. marts 
6. juni 
30. september 
28. november

kr. 3.000



Regneark Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Regneark i bogholderiet (Excel) 
På tre dage kan du både få regnskab og budgetter 
til at fungere i dit eget regneark – som du derefter vil 
kunne bruge i din virksomhed. Få overblik over de 
muligheder regnearket giver dig på mindre end en uge.

3 dage 25. marts – 27. marts 
17. juni – 19. juni 
5. august – 7. august 
29. oktober – 31. oktober

kr. 5.900

Regneark i hverdagen 1 – Basiskursus (Excel) 
Et basiskursus, hvor du får grundlæggende kendskab til, 
hvordan du arbejder med regneark. Efterfølgende kan 
du så vælge at læse videre på anden del (læs mere 
nedenfor). 

1 dag 25. marts 
17. juni 
5. august 
29. oktober

kr. 2.200

Regneark i hverdagen 2 – Praktisk anvendelse (Excel) 
Lær alt om virksomhedsregnskab og årsrapporten, og 
find ud af, hvorfor resultatet er anderledes, end du 
troede, det ville være.

2 dage 26. – 27. marts 
18. – 19. juni 
6. – 7. august 
30. – 31. oktober

kr. 4.400

Visma Summa Summarum Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Bogføring med SummaSummarum – Modul 1: Kom 
godt i gang 
Lær SummaSummarum at kende, så du kan arbejde 
effektivt med programmet og lave grundlæggende 
ændringer i opsætningen.

½ dag København: 
15. januar 
1. april 
9. september 
25. november

Randers:  
4. februar 
3. juni 
12. august 
4. november

kr. 1.325

Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 2: 
Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag København: 
22. januar 
8. april 
16. september 
2. december

Randers: 
11. februar 
10. juni 
19. august 
11. november

kr. 1.325

Bogføring med SummaSummarum 4 – Modul 3: 
Årsafslutning i bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab 
i perfekt stand. Eller lær at lukke hele regnskabet selv 
med det korrekte skattemæssige resultat.

½ dag København: 
29. januar 
15. april 
23. september 
9. december

Randers:  
18. februar 
17. juni 
26. august 
18. november

kr. 1.325

Saldi Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Bogføring med Saldi 
Brug en aften på at blive introduceret til bogføring med 
regnskabsprogrammet SALDI.

½ dag 5. februar 
9. april 
11. juni 
13. august 
8. oktober 
10. december

kr. 850



Dinero Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Bogføring med Dinero – Modul 1: Kom godt i gang 
Lær e-conomic at kende, så du kan arbejde effektivt 
med programmet og lave grundlæggende ændringer i 
opsætningen.

½ dag 6.marts 
29. april 
16. juni

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 13. marts 
8. maj 
23. juni 

kr. 1.325

Bogføring med Dinero – Modul 3: Årsafslutning i 
bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab i 
perfekt stand. Lær at lukke hele regnskabet selv med det 
korrekte skattemæssige resultat.

½ dag 20. marts 
19. maj 
30. juni

kr. 1.325

E-conomic Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Bogføring med e-conomic – Modul 1: Kom godt i gang 
Lær e-conomic at kende, så du kan arbejde effektivt 
med programmet, og lave grundlæggende ændringer i 
opsætningen.

½ dag 23. januar 
12. marts 
12. juni 
14. august 
30. september 
20. november

kr. 1.325

Bogføring med e-conomic – Modul 2: Moms og løn 
I løbet af dette kursus kommer du igennem to af de lidt 
mere komplicerede emner: Moms/energiafgifter og 
lønbogføring.

½ dag 30. januar 
19. marts 
19. juni 
21. august 
7. oktober 
27. november

kr. 1.325

Bogføring med e-conomic – Modul 3: Årsafslutning i 
bogholderiet 
Spar penge hos revisoren ved at aflevere dit regnskab i 
perfekt stand. Lær at lukke hele regnskabet selv med det 
korrekte skattemæssige resultat.

½ dag 6. februar 
26. marts 
19. juni 
26. juni 
28. august 
14. oktober 
4. december

kr. 1.325

Bogføring med e-conomic 
Brug én dag på at lære om de vigtigste funktioner i 
regnskabsprogrammet e-conomic.

1 dag Randers: 
30. januar 
24. april 
28. august 
27. november

kr. 2.400



Informationsmøder Varighed Datoer (København)
Pris eksl. 

moms

Hør om kravene til regnskab og bogholderi, 
regnskabsprogrammer, fradragsberettigede udgifter, 
skat, private indskud og meget mere.

2 timer 14. januar 
19. februar 
25. marts 
24. april 
15. maj 
17. juni 
20. august 
18. september 
20. oktober 
18. november 
15. december

gratis
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Praktisk Information
Tid 
Hel- og flerdagskurser starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00. 
Halvdagskurser starter enten kl. 9.00 eller kl. 13.00. Se 
beskrivelsen af det enkelte kursus på www.regnskabsskolen.dk. 

Sted 
Med mindre andet oplyses, afholdes alle kurser i København 
i Regnskabsskolens egne lokaler: Wesselsgade 2, 2200 
København N. I Randers afholdes kurserne hos NEMkontoret, 
Messingvej 66C, 8940 Randers SV

Betaling 
Alle kurser skal betales før kursusstart. På hjemmesiden kan 
du vælge at betale med Dankort, Mastercard og andre 
betalingskort via Paypal eller ved bankoverførsel.

Alle priser er uden moms og dækker alle kursusmaterialer og 
forplejning (ved hel- og flerdagskurser inkl. frokost).

 

Aflysning/flytning (Regnskabsskolen) 
Regnskabsskolen forbeholder sig ret til at ændre i 
kursusprogrammet, herunder at aflyse eller flytte kurser. Tilmeldte 
kursister orienteres med det samme. Ved aflysning refunderes den 
fulde kursuspris. Ved flytning refunderes kursusprisen, med mindre 
kursisten ønsker at deltage i kursus på den nye dato.

Framelding/flytning (kursist) 
Hvis du bliver forhindret, kan du altid – uden beregning – 
sende en kollega af sted på kurset i stedet.

Ved afbud op til 4 uger før kursets afholdelse refunderes den 
fulde kursuspris. Ved afbud mellem 2 og 4 uger før kursusstart 
refunderes 50% af kursets pris. Ved afbud med under 2 uger 
til kursusstart refunderes kursusprisen ikke.

Tilmelding 
www.regnskabsskolen.dk/kurser/korte 
E-mail: post@regnskabsskolen.dk • Telefon: 3333 0161


