#040530

#ACCOUNTANCY

BASISTRAINING DUBBEL BOEKHOUDEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 719,95 incl. BTW

DUBBEL BOEKHOUDEN IN 10 SESSIES UITGELEGD

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Van zodra u onder vennootschapsvorm werkt (bv, nv, ...), is het systeem van dubbel boekhouden verplicht . Alle boekhoudpakketten op computer werken ook
met dit systeem. Het is dus noodzakelijk dat u de belangrijkste principes kent om te begrijpen wat de software doet en om de outprints juist te interpreteren.

Omschrijving
Wat is dubbel boekhouden? U leert de correcte de boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten plaatsen. U krijgt inzicht en de diverse cyclussen van het
dubbel boekhouden oa. aankoopcyclus, verkoopcyclus, de innings-en betalingscyclus, de personeelscyclus enz…
Indien de dubbele boekhouding correct gevoerd wordt, biedt het een grote bewijskracht ten opzichte van fiscale administraties . U kunt zich m.a.w. beter
verdedigen bij fiscale controles.
Maar vooral: het systeem biedt u als bedrijfsleider een schat aan informatie, zodat u uw onderneming financieel maar ook strategisch beter kunt sturen.
Redenen genoeg om een opleiding dubbel boekhouden te volgen of te laten volgen door een medewerker.

Deze opleiding leert u alleen hoe de dubbele boekhouding gevoerd wordt.
Indien u eindresultaten van een dubbele boekhouding wilt leren interpreteren en meer inzicht wilt verwerven in de (financiële) structuur van uw vennootschap,
verwijzen we u graag door naar één van volgende opleidingen:
Balansen lezen en begrijpen
Meepraten met de boekhouder

Voor wie is deze opleiding bestemd?
U wilt het systeem van de dubbele boekhouding eigen maken.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 30 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
U weet wat dubbel-boekhouden is en kent de verplichtingen
U kunt een eenvoudige dubbele boekhouding uitvoeren
U weet welke documenten er bij te pas komen en kan de meerwaarde voor je onderneming inschatten

PROGRAMMA
Inleiding
wettelijke verplichtingen
doelstellingen en principes van het dubbel-boekhouden
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Structuur en werking
van inventaris tot beginbalans
balansrekeningen en boekingsregels
van balansrekeningen tot balans
resultatenrekeningen: kosten en opbrengsten
boekingsregels bij resultatenrekeningen
het journaal en de proef- en saldibalans
BTW: boekingen en aangifte
Commerciële verrichtingen boeken
aankopen: grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en diensten en diverse goederen
verkopen, aan- en verkoopkosten
kortingen en creditnota's
Dubieuze debiteuren
bezoldigingen en sociale lasten
Verrichtingen op het einde van het boekjaar
voorlopige proef- en saldibalans
inventaris
voorraadwijzigingen
regularisatieboekingen
definitieve proef- en saldibalans
het resultaat bepalen
de eindbalans opstellen
Praktijkgerichte oefeningen vullen de theorie aan

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

Sofie@syntrawest.be

donderdag 26/03/2020

19:00

22:00

donderdag 02/04/2020

19:00

22:00

donderdag 23/04/2020

19:00

22:00

donderdag 30/04/2020

19:00

22:00

donderdag 07/05/2020

19:00

22:00

donderdag 14/05/2020

19:00

22:00

donderdag 28/05/2020

19:00

22:00

donderdag 04/06/2020

19:00

22:00

donderdag 11/06/2020

19:00

22:00

donderdag 18/06/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Chris Ellebaut (reeks te Brugge)
Zaakvoerder 2 Level Up
Bart Vande Ginste (reeks te Roeselare)
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Verantwoordelijke Beleggings -en Vermogensadvies bij Bank -en Verzekeringskantoor De Zutter

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 3 VAN 3

