Kursus til turistvirksomheder i Nordjylland

Knæk et regnskab
Nøgletal og kalkulationer

Har du behov for at kunne fortolke, analysere og forstå et regnskab?
Kurset er for dig, der har behov for en praktisk tilgang og praktisk viden om udarbejdelse af et
årsregnskab for et selskab.
Og ikke nok med det: Vi sætter også fokus på, hvad de enkelte elementer i årsregnskaber betyder
og ikke mindst, hvordan du fortolker/analyserer tallene og de øvrige oplysninger, der indgår i
årsregnskabet.
Kursusindhold
•
•
•
•
•
•
•
•

Fra bogholderi til regnskab
Værdiansættelse, hvordan og hvilken betydning har det for årsregnskabet?
Analyse af eksterne regnskaber ved hjælp af udvalgte nøgletal
Hvordan læser du dit regnskab, og hvad fortæller det dig?
Hvilke nøgletal og kalkulationer er vigtige for dig at kende?
Hvordan prisfastsætter du korrekt?
Hvor og hvordan kan du optimere økonomien?
Hvordan skal du læse din balance?

Efter dette kursus kan du forstå, fortolke og analysere eget regnskab, herunder også spotte
opmærksomhedspunkter ved hjælp af udvalgte nøgletal. Du opnår dermed en øget forståelse for
din forretning, og hvordan den kan udvikles og styres.
Målgruppe
Kurset er for dig, der har behov for nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj i din jobfunktion
evt. som selvstændig. Du har behov for at kunne fortolke, analysere og forstå et regnskab, og du
ønsker en praktisk tilgang og viden om økonomi og prissætning i turismeerhvervet.
Antal dage
3 dage
Priser
378 kr. pr. deltager. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Satsen
er i 2020 på 881 kr. pr. deltager pr. dag. Kontakt os for nærmere oplysninger.
Praktiske informationer
Kurset holdes hos Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, Sandmoseskolen eller på anden
adresse efter jeres ønske.
Kontaktoplysninger
Ring eller mail, så vi sammen kan planlægge kursus for netop jeres virksomhed eller område.
Hanne Christensen
Chefkonsulent
Telefon 2788 6018
E-mail hac@ah.dk

AMU-kursus 47627 Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj

• Turisme Akademiet er blevet til i et tæt samarbejde mellem virksomheder i Jammerbugt kommune,

med serviceturisme.

2020

Jobcen- ter Jammerbugt, HF&VUC NORD, Aalborg Handelsskole, Center for Karriere og Uddannelse og
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, og det har til formål at uddanne personer, der ønsker at arbejde

