Fagpakke 6 - Bliv bedre til kirkeregnskab

Varighed: 9 dage
Afvikles som 3x3 dage

Uddannelsens formål:
Formålet med uddannelsen er at give
regnskabsføreren kirkeregnskabsrelaterede arbejdsredskaber, så regnskabet kan føres korrekt, og kan vælge
metode så et kirkeregnskab kan
fremlægges på en forståelig måde.

Deltagere:
Regnskabsfører for de kirkelige kasser.

Indhold:
Deltageren får kendskab til de mere
kirke regnskabsfunktioner som:
• særlige kirke relaterede bidrag
bl.a. præsters varmebidrag
• folkekirkens budgetter – årsregnskab
• folkekirkens lønsystem
• lønindberetningsprocedurer
• folkekirkens momsregler
• enkle supplerende beregninger i
regneark
• analyse af regnskabstal ved hjælp
af excel tabeller og pivottabeller
• opsætning af regnskabstal til
pivottabeller til præsentationsformål

AMU-Uddannelser, der
indgår:

Økonomi under
uddannelsen

Prisfastsættelse og moms af
kirkens ydelser
Kursusnr. 47636
Varighed 1 dag
29.09 2020
21.01.21 - 22.09.21 - 20.001.22
21.09.22

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

Lønberegning og lønrapportering
Kursusnr. 40013
Varighed 2 dage
24.09.-25.09 2020
08.02.-09.02.21 - 04.10.-05.10.21 08.02.22.-09.02.22 - 04.10.-05.10.22
Regnskabsfører for de kirkelige
kasser
Kursusnr. 42882
Varighed 3 dage
08.09.-10.09 2020
18.01.-20.01.21 - 13.09.-15.09.21
17.01.-19.01.21 - 12.09.-14.09.22
Anvendelse af pivottabeller
Kursusnr. 40754
Varighed 1 dag
29.09 2020
Design og automatisering af
regneark
Kursusnr. 44346
Varighed 2 dage
Løbende indtag

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.
Deltagere i målgruppen, som har
mere end 60 km fra egen bopæl til
kursusstedet og retur, har mulighed
for at blive indkvarteret.

Tilmelding og
yderligere information
Kursussekretær
Elsebeth Høyer
Tlf. 63 13 51 05
eh@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

13500720
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