Økonomi for oppstartsbedrifter
Vekst i Grenland
Tid:

Torsdag 23. mars, varighet 1-dag (10:00-15:00)

Sted:

Vekst i Grenland

Deltakere:

Alle som ønsker å forstå praktisk økonomi i bedrifter

Introduksjon til kurset
Økonomi for oppstartsbedrifter er et praktisk økonomikurs for alle som ønsker å
forstå hvilke økonomioppgaver som må følges opp i en bedrift og hvordan å
gjennomføre dem effektivt. Dette kurset er et must for alle som har ansvar for den
økonomiske utviklingen til bedriften de enten har startet eller er ansatt i.
Kursutbytter:


Forstå offentlige krav og forskjellige skatter for bedriften



Lese resultatregnskap, balanse og kontantstrøm



Utarbeide budsjetter og nøkkeltall for bedrifter



Forstå forskjell mellom resultat og kontantstrøm

Kursleder: Fredrik Harboe
Fredrik er utdannet siviløkonom og har bred erfaring fra bank og finans. Han startet
sin økonomiutdannelse på School of Management ved Universitetet i Bath og
arbeidet i PricewaterhouseCoopers LLP i London før han begynte i Corporate
Finance i Nordea Markets. Etter flere år i Nordea tok han en Master i Business
Administration på Handelshøyskolen i København og grunnla Prokurs AS. Han
underviser økonomi i en rekke bedrifter og på universitetsnivå.
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Kursstruktur (10:00-15:00):
10:00 Introduksjon
10:10




Modul 1: Offentlige krav/skatt
5 steg for etablering av aksjeselskap
MVA-registrering, a-melding og selskapsskatt
Sjekkliste for økonomiske/administrative krav

Oppgave: 15 multiple choice spørsmål vedr. offentlige krav og skatt
Effekt av modul: forstå og ta hensyn til viktigste offentlige krav og skatter

11:00




Modul 2: Crash course i regnskapsføring
Regnskapsføring og dobbelt bokholderi
Innføring i bruk av regnskapssystemer (VISMA, Tripletex, Fiken)
Fakturering, utbetalinger og integrasjon med bank

Demonstrasjon: føring av regnskap og gjennomgang av regnskapsposter
Effekt av modul: gjøre grunnleggende bokføringer i regnskap

11:30 Lunsj
12:15




Modul 3: Årsregnskap (2 timer)
Oppstilling av resultatregnskap, balanse og kontantstrøm
Sentrale nøkkeltall: lønnsomhet, likviditet og soliditet
Vekstbedrifter og likviditetsskvis

14:00 Modul 4: Case: Økonomisk styrke
 Analyse av svak og solid bedrift. Hva er forskjellene?
15:00 Oppsummering og avslutning
 Gjennomgang hovedpunkter
 Avsluttende spørsmål/oppfølging etter kurs
- med forbehold om mindre endringer
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