
Folkuniversitetets utbildning Diplomerad Redovisningsekonom ger dig praktiska kunskaper om hur bokslutsarbetet på 
ett företag planeras och genomförs. Utbildningen tar också upp all aktuell lagstiftning inom området, och diskuterar 
de senaste, samt eventuella framtida förändringar. Som diplomerad redovisningsekonom har du fått kunskaper om allt 
som totalt sett påverkar värderingsfrågor i bokslutet. 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar  
med redovisning och/eller har grundläggande 
kunskaper i redovisning och företagsekonomi. 
Du bör ha totalt två till tre års praktisk erfaren-
het av löpande bokföring. 

Mål
Efter avslutad utbildning ska du ha tillgodogjort 
dig kunskaper så att du självständigt kan upp-
rätta den löpande redovisningen för mindre eller 
medelstora företag och organisationer. Du har 
också alla de kunskaper som krävs för att du ska 
kunna genomföra avstämningar och periodi- 
seringar, och du kan upprätta företagets bokslut.

Utbildningens längd
Utbildningen består av 90 kurstimmar. För att bli 
diplomerad krävs minst 75% närvaro, samt att du  
genomför diplomeringsuppgiften med godkänt 
resultat. 

Tid och plats
Utbildningen hålls i våra lokaler på  
Norra Allégatan 6 vid Järntorget i Göteborg. 
För startdatum, se vår hemsida. 

Avgift
För avgift, se vår hemsida. 

Anmälan
Anmäl dig på www.folkuniversitetet.se 
eller via vårt kundcenter: 031–10 65 99,  
kurs.goteborg@folkuniversitetet.se

För innehåll, se nästa sida
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Innehåll
Folkuniversitetets utbildning Diplomerad Redo-
visningsekonom består av olika teorimoment där 
kursdeltagarna också får pröva sina nyvunna kun-
skaper i praktiskt arbete. Utbildningen är förlagd 
till datorsal eftersom vi arbetar med de praktiska 
övningarna i olika programvaror. Beroende på 
gruppens sammansättning finns det möjlighet att 
anpassa utbildningens fokusområden efter delata-
garnas specifika intressen. Kursen avslutas med en 
självständig diplomuppgift.  

Löpande bokföring
Vi går igenom olika bokföringstransaktioner där 
god kunskap om skatteregler eller god redovis-
ningssed påverkar hur vi bokför. Vi tittar närmare 
på hur reglerna ser ut och vilka val som måste 
göras för att bokföringen ska ligga inom ramen för 
det som regelverken godkänner. Dessutom lär vi 
oss att argumentera för vårt val av bokföringsme-
tod. Olika företagsformer, och vilka regelverk som 
styr dem, undersöks.  

Årsbokslut/årsredovisning
Vi går översiktligt igenom regelverken K2 och K3, 
som idag måste tillämpas då bokslut/årsredovis-
ning upprättas i icke noterade bolag. Likheter och 
skillnader i regelverken reds ut, och vi förhåller 
oss till hur reglerna ser ut för de noterade bolagen 
och hur de historiskt sett ut och påverkar det vi 
gör i boksluten idag. Vi jobbar med periodisering 
och upprättande av bokslut både i programvara och 
utan program. Dessutom arbetar vi med praktisk 
beräkning av skatteskuld och bokslutsdispositioner. 

Koncernredovisning
Vi går igenom vad regelverken skriver om koncern-
redovisning och tittar grundläggande på hur en 
koncernredovisning upprättas. Kursdelen inriktas 
på att få förståelse för vad en koncernredovisning 
är och vilka särskilda praktiska förändringar och 
åtgärder som krävs i den löpande redovisningen. 

Företagsanalys
Vi lär oss att beräkna nyckeltal och tittar på hur 
nyckeltalen hänger ihop och påverkar ett bolags 
slutliga avkastning. Vi tillämpar kunskapen prak-
tiskt genom att analysera och jämföra små och 
större bolag inom ett par branscher. Målsättningen 
är att öka förståelsen för hur företagsanalys kan 
användas. På så sätt ökar vi den egna kunskapen 
om vad som är normalt för olika branscher och kan 
bättre förstå och bedöma rimligheten i olika bolags 
resultat och ställning.

Personbeskattning
Vi går igenom olika inkomstslag och tittar på hur 
regler och beskattningen ser ut. Dessutom lär vi 
oss att deklarera vanligt förekommande trans-
aktioner inom personbeskattning. Under föreläs-
ningarna använder vi oss av skatteprogram och 
information från Skatteverket.

Företagsbeskattning 
och deklaration
Vi går igenom grundläggande beskattningsregler 
i olika företagsformer och lär oss att upprätta en 
deklaration för ett mindre aktiebolag. I detta mo-
ment kopplar vi våra kunskaper om beräkning av 
skatteskuld och skattekostnad i bokslutsarbetet 
till den slutliga deklarationen som ligger till grund 
för bolagets taxering.

Diplomuppgift
Utbildningen avslutas med att du genomför ett 
examensarbete. Under examensarbetet får du 
tillfälle att pröva de teorier, metoder och verktyg 
du har lärt dig under utbildningen. Diplomeringen 
innebär att du har genomgått utbildningen och vi-
sat att du har tillgodogjort dig utbildningens syfte. 




