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Vill du som arbetar inom Besöksnäringen 
eller i Resebranschen få en bättre förståelse 
för och kunskaper i  Affärsekonomi, 
Lönsamhet och speciella Nyckeltal och 
specialregler inom branschen?

Läs mer på baksidan!

INFORMATION  
Kontakta vår Kundservice för mer information:
kundservice@ya.se
023-584 00 (08.00-12.00 vardagar)
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VAD LÄR DU DIG?  
Som till exempel ägare, säljare, projektledare eller kund- 
ansvarig rör man sig ständigt bland ekonomiska begrepp  
och beräkningar, utan att alltid ha en ekonomisk utbildning, 
eller också ha genomfört den långt tillbaka i tiden.

Under utbildningen får du grundläggande allmänna 
kunskaper inom Affärsekonomi, Lönsamhetsbedömning, 
Kalkylering och Budgetering, men även nyttiga fakta kring 
branschens Nyckeltal och Momsberäkningar.

VARFÖR SKA DU LÄSA UTBILDNINGEN? 
Kurserna innehåller affärsekonomi för anställda och före-
tagare i besöksnäringen i syfte att man skall kunna få en 
bättre förståelse för och kunskap i affärsekonomi kopplat 
till branschen, om ekonomiska flöden och hur olika delar 
påverkar varandra. Detta ska sin tur kunna bidra till att 
utveckla och  förbättra lönsamheten i verksamheterna.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Kursen pågår under ca 4 veckor och består av totalt sju 
seminarier á 2,5 timme. Seminarierna är lärarledda och 
sker på distans i ett digitalt klassrum. Detta innebär att kurs-
deltagarna kan befinna sig på olika platser i Sverige. 
Varje vecka finns också tillgång till handledar-/lärartid. 
Kursdeltagare som har frågor kan koppla upp sig mot 
läraren för komplettering/fördjupning. Kurserna genomförs 
av en erfaren utbildare med branscherfarenhet.

INFO
om utbildningen

SEMINARIUM 1

•  Presentation av klassen/läraren
•  Kursupplägg/innehåll
•  Olika Företagsformer
•  Intressenter
•  Konjunktur/Inflation/Räntor

SEMINARIUM 2

•  Utgift/Utbetalning/Kostnad
•  Resultat och Resultaträkning
•  Avskrivningar
•  Lager/KSV

SEMINARIUM 3

•  Fasta/Rörliga Kostnader
•  Direkta/Indirekta Kostnader
•  Täckningsbidrag och Bidragskalkyl

SEMINARIUM 4

•  Kapital och Balansräkning
•  Rörelsekapital
•  Läsa Bokslut

SEMINARIUM 5

•  Moms - generellt och VMB
•  Resultatbudget och Likviditetsbudget
•  Budgetuppföljning

SEMINARIUM 6

•  Investerings- och Produktkalkylering
•  Pålägg/Marginal
•  Nuvärde

SEMINARIUM 7

•  Prissättning/Priselasticitet
•  Nollpunkt/”Break-Even”
•  Nyckeltal i Besöksnäringen
•  Sammanfattning av kursen

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET 
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun. 
Tel: 023-585 00 E-post: kundservice@ya.se
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