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Diplomkurset for bogholdere
20 undervisningsdage – afsluttende eksamen

“Dygtige og rigtigt uddannede medarbejdere indenfor bogholderi 

og lønudbetaling er en knap ressource i dag. Derfor støtter 

Multidata gerne professionelle og relevante tilbud, der øger 

muligheden for, at virksomhederne kan få de rigtige medarbejdere 

på dette område. 

Regnskabsskolen er et nyt og innovativt tiltag med erfarne 

kræfter bag, som Multidata forventer vil øge antallet af dygtige 

bogføringsmedarbejdere.”

Søren Lindholm Hansen

Salgs- og Marketingdirektør, Multidata

Praktiske oplysninger:

Hvem kan deltage:
Kontoransatte og andre med tæft for tal og fl air for IT. 
Kurset kan bruges som led i efteruddannelse eller videreuddannelse.

Priser:
Pris pr. modul: 9.600 kr. 
Ved samlet køb af alle fi re moduler: 35.000 kr.
Separat eksamenskursus og eksamen: 7.550 kr.

Sted:
Undervisningen foregår i Regnskabsskolens lokaler på Frederiksberg.
Tidspunkter:
Vi starter nye hold fl ere gange om året. Se de aktuelle tidspunkter på 
Regnskabsskolens hjemmeside eller ring til os.

Tilmelding:
Kontakt os på telefon eller mail for at aftale nærmere. 
Vi vil gerne mødes med dig før tilmeldingen for at tale om dine 
forventninger og svare på spørgsmål om diplomkursets indhold.

samarbejder med:

DANA...DE SELVSTÆNDIGES A-KASSE



Regnskabsskolens diplomkursus i bogholderi er en grundig bogholderuddannelse. I løbet af 20 hele un-
dervisningsdage fordelt over 10 måneder, bliver du undervist i alle regnskabsafdelingens krinkelkroge. 
Undervisningen er tilrettelagt for kontoransatte og andre med tæft for tal og fl air for IT, som ønsker at 
blive bedre og på sigt kunne overtage ansvaret for et bogholderi.

Undervisningen omfatter:

• At vurdere og sammenligne forskellige regnskabsprogrammer
• Bogføring i debitor-, kreditor- og fi nansmodul
• Import og eksport af data fra regnskabsprogrammer til regneark
• Lønadministration og lønbogføring
• Egenkontrol i bogholderiet, klargørelse til årsregnskab og om samarbejdet med revisor
• Budgetudarbejdelse og budgetkontrol

Underviserne er erfarne bogholdere og revisorer. Formen er blandet oplæg/forelæsning, diskussion 
og selvstændig løsning af opgaver. Der må påregnes et par timers hjemmearbejde mellem hver kursus-
dag. Du kan vælge at afslutte kurset med en 5 timers skriftlig eksamen. Diplomet udstedes på dansk og 
engelsk.

Modul 1:

Regnskabets opbygning. Bogføring 
af enkle bilag. Læsning og brug af 
kontokort, råbalancer, momsafregning. 
Fejlrettelser. Gennemgang af reglerne i 
bogføringsloven og læsning af forskellige 
typer af regnskaber. Dokumentation 
i bogholderiet. Bogføring af mere 
komplicerede bilag. 
Overblik i fi nansbogholderiet. 

DIPLOMKURSET ER 

OPDELT I FIRE 

MODULER 

Á 5 KURSUSDAGE 

PÅ FASTE

UGEDAGE.

(Modulerne skal 
gennemføres i rækkefølge.)

Modul 2:

Oprettelse af bogholderi, indtastning af 
åbningsbalance og kontrol af råbalance 
fra  afsluttet regnskab.

Bogføring af lønbilag. Sociale bidrag, 
lønafregning, frynsegoder og lønrelaterede 
omkostninger. Håndtering af mange 
ensartede posteringer, kontrolspor i 
e-handel, import og eksport af data fra 
regnskabsprogrammet. Lagerstyring, 
beregning af lagerværdi. Forskellige 
lagerføringsprincipper. Afstemning ved 
hjælp af regneark, lønbogføring ved 
hjælp af fi limport, kontrol ved hjælp af 
posteringsjournal, fejlrettelser ved hjælp af 
eksport og import.

Modul 3:

Regnskabsprogrammer, vurdering og 
sammenligning. Efterposteringer, 
kontrol af åbningsbalance, skift af 
regnskabsprogram. Importspecifi kationer, 
fi lhåndtering, kontrol- og transaktionsspor.
Fortolkning af uklare bilag og fortolkninger. 
Bogholderens ansvar. Uregelmæssigheder 
i bogføringen. Afskrivninger løbende og 
årligt. Afstemninger i forbindelse med 
årsregnskabet. Årsopgørelse vedrørende 
lønmodtagere. 

Modul 4:

Uddata og rapporter, tips og tricks til 
regneark. Driftsbudget og budgetkontrol.   
Regnskabsanalyse, nøgletal, interne og 
eksterne regnskaber. 
Skat: Beskatning af personligt 
ejede virksomheder, herunder 
virksomhedsordningen og aktie- og 
anpartsselskaber, bogføringsloven 
og årsregnskabsloven. Egenkontrol i 
bogholderiet. Tjeklister for afstemninger. 
Samarbejdet med revisor. Klargøring til 
årsregnskab og revision.

BLIV UDDANNET SOM BOGHOLDER 


