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KAPITELNAMN

FEI:s Ekonomichefsprogram vänder sig till flera kategorier 
av ekonomer. Redovisningsansvarig är först och främst 
lämplig för dig som arbetar i ett mindre företag eller kon-
cern som tillämpar K2-regler. Controller är för ekonomer 
som har ett ansvar i företagets interna styrprocesser.  
Det fullständiga programmet, Ekonomichef, riktas  
huvudsakligen till dig som arbetar i ett företag med en  
mer krävande redovisning, exempelvis som använder K3, 
har internationell verksamhet eller både och.     
Stefan Rosberg, Auktoriserad revisor och lärare 
på Ekonomichefsprogrammet   

EKONOMICHEFSPROGRAMMET

3

FEI:s Ekonomichefsprogram är en välkänd yrkesutbildning med tradition. 
Det har erbjudits sedan 1944! Du får kvalificerade kunskaper – många som har  
genomgått programmet har ledande befattningar inom ekonomifunktionen  
och/eller i ledningsgrupper.

Programmet är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitets-
examen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som  
ingår i en civilekonomutbildning – ämnen som juridik, externredovisning, beskattningsrätt, 
ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete 
som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande 
kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet  
annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete.  
Det betyder att lektionerna är praktiskt upplagda med många exempel från verkligheten.

FEI:s Ekonomichefsprogram betyder flexibilitet. Det består av en serie delkurser där du  
själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll 
och karriär. Vi erbjuder tre möjligheter beroende på din nuvarande eller framtida yrkesroll:  
Redovisningsansvarig, Controller eller Ekonomichef.  

Genomförandet är mycket flexibelt. Du kan påbörja studierna när du vill under året. 

Välkommen att läsa mer om Ekonomichefsprogrammet på de kommande sidorna.  
Ytterligare information finns förstås också på fei.se! 

EKONOMICHEFSPROGRAMMET

FEI erbjuder marknadens mest gedigna
utvecklingsprogram för dig som arbetar 
på en ekonomiavdelning och är på väg in  
i en roll som redovisningschef, controller 
eller ekonomichef.
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Med en balans mellan teori och praktik lär jag mig 
som allra bäst. Den balansen finns i Ekonomichefs-
programmet – Controller. Att lärarna kommer från  
näringslivet ger en extra dimension. Dessutom är  
det roligt och inspirerande att studera – du får ett 
lyft och ser möjligheterna som finns i ditt arbete!
Anna Z Persson, Risk Manager, SEB 

Teori och praktik i balans

EKONOMICHEFSPROGRAMMET

HAR TILLDELATS

FÖR AVLAGD EXAMEN I

O R D F Ö R A N D E
F Ö R E N I N G E N F Ö R E TA G S E K O N O M I S K A I N S T I T U T E T

V E R K S TÄ L L A N D E D I R E K T Ö R
F Ö R E N I N G E N F Ö R E TA G S E K O N O M I S K A I N S T I T U T E T

C E N S O R
D I P L O M U T B I L D N I N G A R N A

S T O C K H O L M D E NI särskilt slutbetyg meddelas de vitsord som tilldelats 
vid tentamina i de ämnen som ingår i utbildningen.

Företagsekonomiska Institutet är ett dotterbolag till Föreningen Företagsekonomiska Institutet, 
en ideell medlemsförening som grundades 1888. Medlemskap är öppet för den som examinerats 
från någon av Företagsekonomiska Institutets längre utbildningar. Föreningen verkar för att främja 
kamratskap och sprida kunskaper i företagsekonomiska frågor.

Ekonomichefsprogrammet – Controller

Anna Z Persson

Samtliga moment exa-
mineras och leder till 
Diplomerad Ekonom.

12 juli 2013

EKONOMICHEFSPROGRAMMET

Välj mellan tre inriktningar eller bygg på suc-
cessivt utifrån din befattning och karriärmål
 Redovisningsansvarig: kurs 1–8
 Controller: kurs 1–9 + 18
 Ekonomichef: kurs 1–18

1. Företagsekonomi  
för ekonomer 
 2 + 3 + 3 dagar 
 Inspelat material samt 
 handledarstöd

4. Analysera företag  
 3 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

7. Ekonomistyrning I 
 2 + 3 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

10. Årsredovisning  
enligt K3
 2 + 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

13. Moms I
 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

16. IFRS II
 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

2. Affärsjuridik för  
ekonomer 
 2 + 3 + 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

5. Koncernredovisning I  
– i enlighet med K3
 3 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

8. Ekonomistyrning II
 2 + 3 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

11. Koncernredovisning II  
– i enlighet med K3
 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

14. Moms II
 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

17. Ledarskap för  
ekonomichefer 
 3 + 3 + 3 dagar 
 Stockholm

3. Årsredovisning  
enligt K2
 2 + 2 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

6. Företagsbeskattning I 
 2 + 3 + 3 dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

9. Ekonomistyrning III
 3  dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

12. Företagsbeskattning II
 2  dagar 
 Stockholm eller FEI FLEX

15. IFRS I
 1  dag 
 Stockholm eller FEI FLEX

Studietid 12, 16 
eller 24 månader.
Löpande starter!Den inledande kursen läser du genom att ta del av inspelade föreläsningar  

samtidigt som du har löpande kontakt med en handledare på FEI. Du får  
möjlighet till repetition och du får en plattform för resten av utbildningen. 
 Från och med kurs 2 genomförs undervisningen i block – oftast två till tre  
dagar i taget – på FEI i Stockholm. Lektionerna streamas dessutom direkt  
via vårt system FEI FLEX. Det innebär att du kan medverka i utbildningen  
även om du inte har möjlighet att närvara fysiskt i klassrummet.    

18. Examensarbete 
 Löpande 3 månader
 Stockholm eller FEI FLEX
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Det avslutande examensarbetet har 
både du och ditt företag nytta av

Ekonomichefsprogrammets avslutas med ett examensarbete – ett vetenskapligt arbete 
med slutsatser som går att använda i praktiken. 

Syftet är att träna förmågan till självständig problemlösning, det vill säga att definiera 
problem, söka och strukturera information samt presentera resultatet. 

Examensarbetet kan göras i grupp eller individuellt. FEI:s erfarna handledare följer  
arbetet och fungerar som bollplank. Utöver schemalagda avstämningsdagar träffas 
handledare och grupp enligt överenskommelse under cirka tre månader. Det färdiga  
arbetet redovisas slutligen för handledare och studiekamrater, varav några fungerar  
som opponenter.    

I examensarbetet fördjupas dina kunskaper i ett eller flera delmoment i utbildningen. 
Dessutom ska arbetet anknyta till ett företag, bransch eller marknad. Många deltagare 
väljer ett ämne och problemställning som deras arbetsgivare har direkt praktisk nytta av.

Anna Brevik, Ekonomichef på Mässrestauranger och Jessica Klagsmark, ekonomichef 
Ryds Glas Stockholm AB, mottog pris för bästa examensarbete på Ekonomichefspro-
grammet vid FEI Galan 2015. Titeln var ”Komponentavskrivningar enligt K3-regelverket”. 
Juryns motivering löd: Gruppen har på ett tydligt och bra sätt beskrivit de regler om kompo-
nentavskrivningar som finns i K3-regelverket och de svårigheter som ofta uppkommer då 
reglerna tillämpas. Den i arbetet ingående undersökningen med intervjuer, tolkning av resul-
tatet samt slutsatser har även den varit väl genomförd och har uppvisat intressanta resultat.

Grattis Anna och Jessica!  

Exempel på andra examenarbeten: 
	Kassaflödesanalys som styrmedel i mindre   
 tjänsteföretag 
	Internprissättning 
	Revisionsplikten
	Beskattning i fåmansföretag: 3:12-reglerna 
	Nyckeltal som styrmedel i hotellbranschen
	Slopat momsundantag för ideella föreningar

EKONOMICHEFSPROGRAMMET
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Anna Brevik, Ekonomichef, Mässrestauranger
och Jessica Klagsmark, Ekonomichef, Ryds Glas 
Stockholm AB.
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Affärsjuridik för ekonomer

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Juridiska kunskaper är en hörnpelare i både praktiskt och 
strategiskt ekonomiarbete. Ekonomer som behärskar  
relevanta lagregler känner ofta att de har en tryggare 
grund att stå på och ett bättre beslutsunderlag. Kursen 
omfattar sju heldagar uppdelade på tre block.
 
OM K URSEN
Affärsjuridik – eller handelsrätt som ämnet ibland kallas – reglerar 
ett företags verksamhet och är den samlande beteckningen på 
de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget.  
I kursen får du praktiska kunskaper för att kunna fatta korrekta 
juridiska beslut. Kursen syftar till att ge goda kunskaper om de  
juridiska regler som styr företagens verksamhet, och som är  
centrala för den som arbetar med ekonomifrågor i en ledande  
befattning. 

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till ekonomer som har behov av breda och  
relevanta juridiska kunskaper i sitt arbete. Förkunskaper i juridik 
krävs inte men du bör ha erfarenhet av praktiskt ekonomiarbete 
eller övergripande ekonomisk förståelse via chefs- eller resultat-
ansvar.

K URSINNEHÅLL
	Avtalsrätt
	Köprätt
	Fordringsrätt
	Sakrätt och obeståndsrätt
	Associationsrätt
	Affärsjuridik för ekonomer kan läsas fristående men den utgör  
 också en delkurs i FEI:s Ekonomichefsprogram.

EF TER K URSEN
Efter avslutad kurs har du relevanta kunskaper i de juridiska  
områden som direkt berör ekonomiarbetet och, i ett bredare  
perspektiv, företagets verksamhet. Du kan arbeta effektivare  
och har mindre behov av att anlita extern juridisk kompetens. 

HUR 2+3+2 dagar    
AVGIFT Som enstaka kurs 26 900 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomi-
chefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

De här kurserna ingår också 
i Ekonomichefsprogrammet 

Årsredovisning enligt K2 

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Du lär dig hur en årsredovisning upprättas och analyseras i ett  
företag som har valt K2 som regelverk. Kursen innehåller också 
ett kortare avsnitt om räkenskapsanalys. Kursbeskrivning finns 
på sidan 17 och på fei.se.  

HUR 2+2 dagar

Årsredovisning enligt K3 

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Kursen ger en teoretisk genomgång av regelverket K3 och  
innehåller också omfattande övningar om hur du ska upprätta  
en årsredovisning med kassaflödesanalys i enlighet med K3.  
Kursbeskrivning finns på sidan 17 och på fei.se.  

HUR 2+2 dagar

Analysera företag 

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

I denna kurs får du lära dig metoder för att analysera företag med 
utgångspunkt i årsredovisningen. Särskild vikt läggs vid att förstå 
syftet med analysen och välja metod utifrån detta. Kursbeskriv-
ning finns på sidan 44 och på fei.se.  

HUR 3 dagar

Ledarskap för ekonomer

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs
 
I denna kurs lär du dig att leda, utveckla och stödja dina medar-
betare på ekonomiavdelningen i arbetet mot gemsamma mål. 
Kursen innehåller många övningar som bygger på upplevelse-
baserad pedagogik. Kursbeskrivning finns på sidan 67 och  
på fei.se.  

HUR 3+3+3 dagar

Lägre avgift om  
du väljer hela  
programmet!

EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAKA KURSER

Ekonomichefsprogrammet 
Är en välkänd professionsinriktad utbildning med  
tradition. Den är anpassad för yrkesverksamma  
ekonomer som efterfrågar gedigna kunskaper som 
omedelbart går att omsätta i praktiken.  

Utbildningen är flexibel och vänder sig till dig som redan arbetar
som eller alternativt siktar på: 
 Redovisningsansvarig 
 Controller 
 Ekonomichef

FÖRK UNSK APSK R AV 
Lämpliga teoretiska grundkunskaper för Ekonomichefspro-
grammet är ekonomiskt program i gymnasieskolan alternativt 
att du har fått motsvarande kunskaper via andra studier eller 
genom praktiskt ekonomiarbete. Din yrkeserfarenhet ska vara 
från redovisningsområdet; det förutsätts att du kan löpande 
bokföring. De flesta deltagare har relativt lång yrkeserfarenhet, 
deltagarnas medelålder är 34 år.   

INRIK TNINGAR 
FEI:s Ekonomichefsprogram betyder flexibilitet. Det består  
av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma 
omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll  
och karriär. Vi erbjuder tre möjligheter:

 Redovisningsansvarig: 8 delkurser – 12 månader
Denna variant av programmet vänder sig till dig som ansvarar 
för redovisningen i en organisation. Ekonomichefsprogrammet 
Redovisningsansvarig ger dig säkerhet i den tekniska delen  
av arbetet, det vill säga gedigna ämneskunskaper för att klara 
alla delar av företagets redovisning. Men utbildningen har  
ytterligare en dimension. Som redovisningsansvarig är det  
viktigt att kunna tolka och analysera ekonomiska rapporter.  
Du lär dig att tänka kritiskt och granskande.

 Controller: 9 delkurser & examensarbete – 16 månader
Denna inriktning vänder sig till dig som har, eller siktar på, en roll
som controller, det vill säga med ansvar för den interna ekono-
miska styrningen i företaget. I det avslutande examensarbetet
görs en fördjupning inom ekonomistyrningsområdet under  
ledning av kvalificerade handledare.
 
 Ekonomichef: 17 delkurser & examensarbete – 24 månader
För dig som har, eller satsar på, ett totalansvar för företagets
ekonomifunktion med ambitionen att bidra till företagets  
strategiska utveckling, rekommenderar vi att du går samtliga 
moduler som ingår i Ekonomichefsprogrammet. Denna variant 
vänder sig i första hand till dig som arbetar i ett företag som  
använder K3-regelverket. 
 Utöver ytterligare fördjupning inom ekonomiområdet får  
du också utveckla dina färdigheter som chef och ledare. Eko-
nomiavdelningens arbete är i mångt och mycket ett utpräglat 
lagarbete. Alla medarbetare måste dra åt samma håll för att  
producera relevanta och korrekta rapporter och bokslut.  
Arbetet sker ofta under stark tidspress. Ekonomichefens  
förmåga att leda och entusiasmera personal är därför mycket 
viktig. I det avslutande examensarbetet väljer du ett ämne  
inom något av utbildningens huvudmoment.

HUR Moduler 2–3 dagar under 12/16/24 månader 
AVGIFT Redovisningsanavarig 134 500 kr*,  
Controller 154 600 kr*, Ekonomichef 224 600 kr*.  
Samtliga avgifter delas upp och faktureras terminsvis.
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen efter respektive delkurs ingår

Företagsekonomi för ekonomer

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Är du ekonom och vill fräscha upp dina kunskaper?  
Denna kurs ger aktuella kunskaper i bokslut, kalkylering 
och hur företaget påverkas av beslut i omvärlden.  
Aktuella metoder, lagar och regler tas upp. Kursen är en  
introduktion för den som väljer Ekonomichefsprogrammet 
men kan även läsas som en enstaka kurs.  

OM K URSEN
Kursen omfattar tre områden som är viktiga för dig som är 
ekonom. Det första avsnittet behandlar samhällsekonomiska  
begrepp och samband, syftet är att kunna tolka och förstå hur det 
egna företagets situation påverkas av förändringar i samhälls-
ekonomin. Därefter följer en sammanfattande genomgång av de 
viktigaste frågorna vid bokslutarbete. Avslutningsvis behandlas 
centrala begrepp inom kalkylering och ekonomistyrning. 

FÖR VEM?
Kursen är i första hand en introduktion till dig som har valt FEI:s 
Ekonomichefsprogram. Kursen förutsätter att du kan löpande 
bokföring inklusive grundläggande kunskaper i hur ett årsbokslut 
upprättas. Ingående kunskaper i ekonomistyrning och samhälls-/
nationalekonomi förutsätts inte. 
 Du kan också välja den här kursen som en fristående kurs.  
Den passar då utmärkt för dig som redan arbetar som ekonom 
men du känner att du vill ha en snabb och flexibel uppdatering och 
komplettering av gamla kunskaper.

K URSINNEHÅLL
	Samhällsekonomi
 – BNP, utrikeshandel och bytesbalans
 – Tillväxt, inflation och arbetslöshet
 – Finans- och penningpolitik
	Redovisning och bokslut 
 – Periodiserings- och värderingsfrågor i samband med bokslut
 – Bokslutsdispositioner och skatt 
 – Regelverket avseende K2 och K3
	Ekonomiska kalkyler 
 – Principer för ekonomisk kalkylering
 – Ekonomisk analys och styrning

EF TER K URSEN
Efter kursen har du uppdaterade kunskaper inom kursens huvud-
områden. Du känner till aktuella trender, lagstiftning och regel-
verk. Du har fått en repetition av hur bokslut upprättas och du 
känner till de huvudsakliga skillnaderna mellan K2- och K3-regler-
na. Efter kursen har du en ordentlig plattform för fortsatta studier 
på Ekonomichefsprogrammet.

HUR 2+3+3 dagar. Inspelade lektioner med handledarstöd. Du kan 
disponera lektionstiden som du önskar, du kan till exempel välja 
att studera på kvällar och helger. Du har regelbunden kontakt 
med en handledare för respektive avsnitt.   
AVGIFT Som enstaka kurs 26 900 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomi-
chefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN   fei.se   info@fei.se  08-545 137 90 

  * Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras terminsvis. För egen- 
företagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering med FEI 
Studielån, läs mer på fei.se. 

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.
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Företagsbeskattning I – introduktion 

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Skattelagstiftningen består av detaljerade lagregler som 
ska tillämpas. Det betyder inte att du måste lära dig dessa 
utantill, men du måste vara bekant med strukturen för att 
hitta i lagtexten. I denna gedigna introduktionskurs får du 
en överblick av skatteområdet.

OM K URSEN
Kursen är inriktad på beskattning av näringsverksamhet med 
tonvikt på aktiebolag. Målsättningen är att ge dig kunskaper i  
att identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen 
samt att ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet. 
Överblicken prioriteras men skattelagstiftningen består av  
detaljerade lagregler som ska tillämpas. Det betyder inte att  
du måste lära dig dessa utantill, men du måste vara bekant med 
strukturen för att hitta i lagtexten. För att träna denna förmåga 
arbetar vi med praktikfall, där vi löser skatteproblem av varie- 
rande svårighetsgrad och karaktär.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med redo- 
visnings- och skattefrågor. Kursen är även lämplig för egna  
företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att  
tillgodogöra dig kursen bör du ha goda kunskaper i affärsredo-
visning, och du bör kunna läsa och förstå ett bokslut. 

K URSINNEHÅLL
	Introduktion till inkomstbeskattning och sociala avgifter 
	Inkomst av tjänst 
	Inkomst av kapital 
	Bostadsbeskattningen 
	Inledning till företagsbeskattningen 
	Bokföringsmässig och skattemässig redovisning, 
 periodisering av kostnader och bokslutsdispositioner 
	Beskattning av enskild näringsverksamhet och handelsbolag 
	Beskattning av aktiebolag och företagsgrupper 
	Beskattning av fåmansföretag 
	Internationell beskattning

EF TER K URSEN
Efter kursen kan du identifiera och lösa problem inom företags-
beskattningen självständigt samt ge förslag på möjliga skatte-
dispositioner i bokslutet.

HUR 3+3+2 dagar     
AVGIFT Som enstaka kurs 38 400 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX  
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Företagsbeskattning II – fördjupning 

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Fördjupningskursen är en ”top-up” på Beskattning I  
som ger dig mer avancerade kunskaper inom företags- 
beskattning.

OM K URSEN
Kursen syftar till att ge god kännedom om företagsbeskattning-
ens struktur samt att ge förmåga att lösa relativt komplicerade 
problem inom de viktigaste delområdena, bland annat företags-
överlåtelser och generationsskiften.

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med avance-
rade redovisnings- och skattefrågor. Kursen är även lämplig för 
egna företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. 
Lämpliga förkunskaper är Beskattning I eller motsvarande  
kunskaper förvärvade på annat sätt. 

K URSINNEHÅLL
	Periodiseringsfrågor
	Aktiebolags-/fåmansföretagsbeskattning
	Koncernbeskattning och omstrukturering
	Företagsöverlåtelser
	Generationsskiften

EF TER K URSEN
Efter kursen kan du identifiera och lösa avancerade problem  
inom företagsbeskattningen självständigt.

HUR 2 dagar     
AVGIFT Som enstaka kurs 16 500 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

CERTIFIKAT 
FEI:s Certifikat i Beskattning är en frivillig  
tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis  
på att du har mycket goda kunskaper i företagsbeskattning.   
Vad krävs? Godkända tentamina på Beskattning I- och  
II-nivå. 

 
PAKETERBUDANDE! 39 300 KR, 30% RABATT!
10 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! 
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Beskattning I  
och II reduceras avgiften till 39 300 kr*. Då ingår också 
samtliga tentamina för FEI:s Certifikat i Beskattning.

  * Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. 
 För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering 
 med FEI Studielån, läs mer på fei.se. 

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.
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Koncernredovisning I  
– i enlighet med K3
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs  
för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning 
med beaktande av lagar och normer. Dagens koncern- 
redovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, 
och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska  
tillämpningen av regelverket K3.

OM K URSEN
Kursen bygger på gemensamma genomgångar av koncernredo-
visningens kärnområden som exempelvis behandling av goodwill, 
aktieutdelning, emissioner i dotterbolag och interna mellanha-
vanden. Undervisningen koncentreras på förvärvsmetoden – den 
i praktiken mest använda metoden – och i varje teoriavsnitt får du 
arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.

FÖR VEM?
Kursen är för dig som vill lära dig att självständigt upprätta en 
koncernredovisning. Den är också lämplig för dig som behöver 
kunna läsa och förstå en koncernredovisning, exempelvis egna 
företagare, redovisningskonsulter och företagsledare. För att till-
godogöra dig kursen behövs goda kunskaper i affärsredovisning.

K URSINNEHÅLL
	Koncernbegreppet
	Lagar och normer för koncernredovisning
	Koncernen ur beskattningssynpunkt
	Förvärvsmetoden
	Förvärv av helägda dotterbolag
	Interna transaktioner
	Förvärv av dotterbolag med minoritetsandel
	Hantering av intressebolag enligt kapitalandelsmetoden.

EF TER K URSEN
Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredo- 
visning. Du har god förståelse för metod och samband och  
du kan lösa de flesta frågor som uppstår i arbetet. 

HUR 3 dagar    
AVGIFT Som enstaka kurs 19 500 kr* inkl. litteratur,  
material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Koncernredovisning II  
– i enlighet med K3
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredo-
visning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare 
kunskaper. Samtliga icke-noterade företag som upprättar 
koncernredovisning kommer att påverkas av det nya  
redovisningsregelverket K3.

OM K URSEN
I kursen belyser vi skillnaderna mot regelverket RR1:00 och vi går 
igenom nyheter och förändringar. En av de större förändringarna 
är den så kallade enhetssynen, som är en avgörande utgångs-
punkt vid upprättande av koncernredovisning i enlighet med K3. 
Ytterligare en stor förändring är en koncernmässig hantering vid 
förändringar i ägarandelar.

FÖR VEM?
Kursen är särskilt lämplig för dig som har grundläggande  
kunskaper i koncernredovisning motsvarande vår kurs  
Koncernredovisning I.

K URSINNEHÅLL
	Nyheterna inom koncernredovisningen
	Enhetssynen och vad det innebär
	Upprättande av en förvärvsanalys enligt K3
	Vad händer vid förvärv och avyttringar av dotterföretag?
	Vad händer i koncernredovisningen vid förändrad ägarandel?
	Hantering av tilläggsköpeskillingar och transaktionskostnader  
 vid förvärv
	Hur hanteras omräkningsdifferenser för utländsk valuta?
	Redovisning av koncernbidrag
	Hantering av minoritetsintresse
	Påverkan och redovisning av eget kapital i koncernen

EF TER K URSEN
Efter kursen kan du självständigt upprätta en koncernredovis-
ning med högre svårighetsgrad. Du har fördjupade kunskaper  
och kan hantera mer komplicerade frågeställningar.  

HUR 2 dagar      
AVGIFT Som enstaka kurs 15 500 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

CERTIFIKAT 
FEI:s Certifikat Koncernredovisning är en  
frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha  
ett bevis på att du har mycket goda kunskaper  
inom koncernredovisning.  
Vad krävs? Godkända tentamina på Koncernredovisning  
I- och II-nivå. 

 
PAKETERBUDANDE! 24 400 KR, 33% RABATT!
5 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! 
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Koncernredo-
visning I och II reduceras avgiften till 24 400 kr*.  
Då ingår också samtliga tentamina för FEI:s Certifikat  
i Koncernredovisning.
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Ekonomistyrning III – nya styrmodeller

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Den tredje och avslutande nivån i FEI:s kursserie tar  
upp nya styrmodeller. Kursen är lämplig för dig som är  
en avancerad användare. Kursledarna, som är både  
forskare och praktiker inom ekonomistyrning, förmedlar 
de senaste rönen.

OM K URSEN
Utvecklingen inom ekonomistyrningsområdet går fort. Nya  
idéer och synsätt på hur företag bör styras har lett till att nya 
styrmodeller utvecklats. På denna kurs ges dels en översikt  
över den senaste utvecklingen, dels en fördjupning avseende  
de styrmodeller som fått störst genomslag. Kursen utgår från 
svenska förhållanden och svenska praktikfall men ger också  
en internationell utblick.
 I kursen diskuteras utbredning av och förutsättningar för  
budgetlöst företagande, strategisk ekonomistyrning, japansk 
ekonomistyrning (bl a målkostnadskalkylering), livscykelkal- 
kylering och utvecklingen mot en ny typ av ABC-kalkylering.  
Vi behandlar också frågor kring det balanserade styrkortet  
och immateriellt kapitals betydelse för styrningen.

FÖR VEM?
Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering 
och styrning i organisationen och efterfrågar en avancerad  
verktygslåda för att kunna arbeta med nya modeller i din organi-
sation. Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar 
som vill ha insikter i det senaste som händer inom området.
 Lämpliga förkunskaper är Ekonomistyrning II eller motsva-
rande färdigheter inhämtade på annat sätt.

K URSINNEHÅLL
	Budgetlöst företagande
	Utvecklingen inom ABC-kalkylering
	Livscykelkalkylering
	Balanserade styrkort
	Strategisk ekonomistyrning
	Japansk ekonomistyrning
	Immateriellt kapital

EF TER K URSEN
Efter kursen behärskar du de senaste verktygen och modellerna 
inom modern verksamhets- och ekonomistyrning. Du kan vidare 
bedöma hur och i vilka sammanhang dessa är relevanta och du 
kan implementera metoderna på ett effektivt och lönsamt sätt.

HUR 3 dagar
AVGIFT Som enstaka kurs 19 800 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Kurserna på detta uppslag  
ges med 
Välj klassrum eller distans. 
Alla lektioner går också att  
repetera i efterhand.  

EKONOMICHEFSPROGRAMMET & ENSTAKA KURSER

Ekonomistyrning I  
– praktisk ekonomistyrning
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

För att kunna fatta korrekta beslut krävs genomtänkta 
och väl fungerande system för kalkylering och styrning. 
Information som framtas ska stärka ekonomiavdelningen  
i sina ställningstaganden. Av lika stor vikt är att affärs- 
ansvariga får rätt information, både för sitt operativa  
och strategiska beslutsfattande.

OM K URSEN
Kursen fokuserar på ett antal olika metoder och modeller för  
kalkylering och styrning och den ger verktyg som går att använda 
i olika situationer kopplade till ekonomiskt beslutsfattande.  
Eftersom aktuell och rätt strukturerad information är så viktig 
kommer även en del av kursen att visa hur man kopplar ekono-
miska värden från olika databaser till egenproducerande  
simuleringsmodeller i Excel.

FÖR VEM?
Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering 
och styrning internt i företaget. Du kan arbeta på ekonomi- 
avdelningen med denna typ av frågor, kanske i kombination  
med att du sköter den externa redovisningen. Kursen är också 
lämplig för chefer med resultatansvar som har behov av att  
göra kalkyler och budgetar alternativt för att bättre förstå  
ekonomiskt tänkande och rapportering.

K URSINNEHÅLL
	Ekonomistyrning och ekonomisystem
	Kalkyler som underlag för affärsmässigt beslutsfattande
	Kalkylering inom handel, tjänster samt industri
	Investeringsbedömning
	Värdering av anbud
	Databashantering
	Excel som beslutsstöd

EF TER K URSEN
Efter kursen får du med dig en omfattande verktygslåda som  
gör att du kan hantera ett flertal olika situationer kopplade till 
ekonomiskt beslutsfattande.

HUR  2+3 dagar    
AVGIFT Som enstaka kurs 23 300 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Ekonomistyrning II – fördjupning

 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

Traditionellt har ekonomiska mål av finansiell karaktär  
varit i fokus. Utvecklingen går dock mot att ekonomiska 
mål av icke-finansiell karaktär i allt större utsträckning 
lyfts fram. Nya metoder, idéer och synsätt har vunnit mark 
inom ekonomistyrningsområdet.

OM K URSEN
På kursen förenas en genomgång av ekonomistyrningens  
traditionella delar med en utförlig behandling av utvecklingen  
på området. Vi diskuterar ekonomistyrningens utgångspunkter, 
hur mål formuleras och hur man upprättar en handlingsplan som 
leder till dessa mål. Vi behandlar frågor kring storleksutveckling, 
kapitalanvändning/bindning och visar hur man formulerar en  
finansiell strategi som leder mot de uppsatta målen.

FÖR VEM?
Kursen är lämplig för dig som arbetar med ekonomisk planering 
och styrning i organisationen. En funktion som i vissa företag 
kombineras med externredovisningen. Nu vill du utveckla dina 
färdigheter och få verktyg för hur ekonomistyrningsarbetet kan 
förbättras och bli mer effektivt på din arbetsplats.
 Kursen är också lämplig för chefer med resultatansvar som vill 
använda sig av mer sofisitikerade styrmodeller i sin planering.
Lämpliga förkunskaper är Ekonomistyrning I eller motsvarande.

K URSINNEHÅLL
	Budgetering
	Riskhantering
	Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning
	Cash management
	Finansiell strategi
	Kassaflödesanalys
	Rörelsekapitalbehov
	EVA (Economic Value Added)
	WACC (utfördelning av kapitalkostnader)

EF TER K URSEN
Efter kursen har du goda kunskaper kring ekonomistyrningens 
traditionella delar och utveckling. Du kommer att behärska frågor 
kring ekonomistyrningens utgångspunkter, hur mål formuleras 
och hur man upprättar en handlingsplan som leder till dessa mål.

HUR 2+3 dagar     
AVGIFT Som enstaka kurs 25 900 kr* inkl. litteratur, material  
och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

CERTIFIKAT 
FEI:s Certifikat i Ekonomistyrning är en frivillig 
tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis 
på att du har mycket goda kunskaper i ekonomistyrning.    
Vad krävs? Godkända tentamina på Ekonomistyrning  
I, II och III-nivå. 

 
PAKETERBJUDANDE! 48 900 KR, 30% RABATT!
15 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR! 
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Ekonomistyrning I, 
II och III reduceras avgiften till 48 900 kr*. Då ingår också 
samtliga tentamina för FEI:s Certifikat i Ekonomistyrning. 

  * Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. 
 För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering 
 med FEI Studielån, läs mer på fei.se. 

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.
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IFRS II
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

OM KURSEN
Denna fortsättningskurs fokuserar på tillämpningen av de princip-
baserade redovisningsregler som utgör IFRS. Kursen ger kunska-
per om regelverkets viktigaste standarder och uttalanden. 
 Kursen fokuserar på tillämpning av olika standarder och uttalan-
den för IFRS-företag dvs noterade företag som är skyldiga att följa 
IFRS och onoterade företag som frivilligt följer IFRS i sin koncern-
redovisning. Olika redovisningslösningar diskuteras utifrån ett an-
vändar- och tillämparperspektiv. Såväl äldre som nya standarder, 
uttalanden samt utkast till standarder och uttalanden behandlas. 

FÖR VEM?
Kursen vänder sig till dig som medverkar vid upprättandet av  
redovisning i enlighet med IFRS samt för övriga som behöver mer 
ingående kunskaper om IFRS regelverk. Lämpliga förkunskaper  
är IFRS I eller motsvarande.

K URSINNEHÅLL
	IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
	IFRS 3 Rörelseförvärv
	IFRS 5 Anläggningstillgångar till försäljning och avveckling av  
 verksamheter
	IFRS 13 Värdering till verkligt värde
	IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
	IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och 
 bedömningar samt fel
	IAS 12 Inkomstskatter
	IAS 17 Leasingavtal

	IAS 19 Ersättningar till anställda
	IAS 23 Låneutgifter
	IAS 36 Nedskrivningar
	IAS 38 Immateriella tillgångar
	IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering
	IAS 40 Förvaltningsfastigheter
	Nya IFRS och reviderade IAS
	Aktuella uttalanden från IFRIC och SIC avseende tolkningar 
 av IFRS 

HUR 2 dagar  AVGIFT Som enstaka kurs 16 500 kr* inkl. litteratur, 
material och måltider 
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX 
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomi-
chefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

CERTIFIKAT 
FEI:s IFRS-Certifikat är en frivillig tentamens- 
möjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har  
goda kunskaper inom IFRS-regelverket. 
Vad krävs? Godkända tentamina på IFRS I och II-nivå. 

 
PAKETERBJUDANDE! 17 700 KR, 32% RABATT! 
3 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR!
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till IFRS I och II  
reduceras avgiften till 17 700 kr*.  Då ingår också samtliga 
tentamina för FEI:s Certifikat.

  * Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. 
 För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering 
 med FEI Studielån, läs mer på fei.se. 

** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.
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Moms I
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

OM KURSEN
Mervärdesskatten är den viktigaste av de indirekta skatterna.  
De flesta varor och tjänster omfattas av skatteplikt. Denna kurs 
ger dig goda kunskaper om alla väsentliga delar av det svår- 
genomträngliga mervärdesskattesystemet. Vi går igenom  
hur moms redovisas och betalas och övar på den praktiska  
handläggningen i deklarationer och kvartalsrapporter. 
 Vidare behandlas mervärdesskatteregler för export och import, 
handel mellan EU-länder, undantagen från skatteplikt, avdrags-
rätt för ingående skatt samt regler för marginalbeskattning av 
vissa varor och tjänster. I avsnittet om EU-handel behandlas hur 
mervärdesskatt redovisas vid varuhandel mellan EU-länder samt 
hur köpta tjänster redovisas mellan EU-länder och övriga länder. 
Teoriavsnitten varvas med övningar och diskussioner. 

FÖR VEM? 
Kursen är lämplig för medarbetare på ekonomiavdelningar,  
redovisnings- eller revisionsbyråer samt redovisningskonsulter 
som behöver förbättra kunskaperna om mervärdesskatt.

K URSINNEHÅLL
	Mervärdesskattesystemet 
	Avdragsrätt 
	Export och import 
	Marginalbeskattning (begagnade varor samt tjänster) 
	EU-handel (varor och tjänster) 
	Frivillig skattskyldighet 
	Varor och tjänster 
	EU-transaktioner 
	Redovisningsprinciper 
	Yrkesmässighet 
	Olika skattesatser 
	Omsättning 
	EU-transaktioner

HUR 2 dagar  AVGIFT Som enstaka kurs 16 500 kr* inkl. litteratur, 
material och måltider  
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

Moms II
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

OM KURSEN
Denna påbyggnadskurs vänder sig till dig som vill ha fördjupade 
och aktuella kunskaper i mervärdesskatt inklusive nyheter,  
gällande rättsfall, beslut och förslag. Kursen är särskilt relevant 
för redovisningskonsulter eller medarbetare på revisionsbyråer 
som konfronteras med olika typer av momsfrågeställningar inom 
varierande branscher och företagstyper. Fokus läggs på praktisk 
tillämpning och problemlösning. 

FÖR VEM? 
Lämpliga förkunskaper är Moms I eller motsvarande kunskaper 
inhämtade på annat sätt. Du bör också ha praktisk erfarenhet av 
att arbeta med momsfrågor.

K URSINNEHÅLL
	Frivillig skattskyldighet och avdragsrättens omfattning   
 för fastighetsägare respektive hyresgäst 
	Överlåtelse av fastigheter och lokaler 
	Moms i koncerner 

	Tjänster mellan koncernbolag 
	Vidarefakturering/utlägg 
	Avdragsrätt – risker och möjligheter 
	Fakturerings- och redovisningsfrågor

HUR 2 dagar  AVGIFT Som enstaka kurs 16 500 kr* inkl. litteratur, 
material och måltider 
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX  
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i  
Ekonomichefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

CERTIFIKAT 
FEI:s Certifikat i Moms är en frivillig tentamens- 
möjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har  
mycket goda kunskaper i mervärdesskatt.    
Vad krävs? Godkända tentamina på Moms I och II-nivå. 

IFRS I
 Ingår i Ekonomichefsprogrammet
 Kan läsas som enstaka kurs

OM KURSEN
Börsnoterade företag inom EU upprättar koncernredovisning enligt 
IFRS – International Financial Reporting Standards. För onoterade 
företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. 
 I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Du får 
kunskaper om redovisningsprinciperna som utgör basen för IFRS 
samt vilka krav som ställs på innehåll i och utformning av finansiella 
rapporter. Kursen ger vidare en översikt av de övriga standarder 
och uttalanden som är mest väsentliga.

FÖR VEM?
Kursen är lämplig som en introduktion för dig som arbetar i ett före-
tag som ska upprätta en redovisning i enlighet med IFRS samt för 
dig som kommer i kontakt med bolag som använder IFRS, exempel-
vis redovisningskonsulter och juridiska rådgivare.

K URSINNEHÅLL
	Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter
	IFRS – grundläggande redovisningsprinciper 
	Normgivningsprocessen inom IASB och EU 
	Skillnader mellan IASBs normer och Bokföringsnämndens 
 normer
	Intäktsredovisning
	Finansiella rapporter
	Omsättningstillgångar
	Anläggningstillgångar
	Skulder och avsättningar
	Klassificeringsfrågor avseende materiella, immateriella och 
 finansiella tillgångar 
	Koncernredovisning
	Första gången IFRS tillämpas

HUR 1 dag  AVGIFT Som enstaka kurs 9 500 kr* inkl. litteratur,  
material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Tentamen ingår för deltagare i Ekonomi-
chefsprogrammet. Frivillig möjlighet för övriga**

 
PAKETERBJUDANDE! 22 900 KR, 33% RABATT!
4 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR!
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Moms I och II  
reduceras avgiften till 22 900 kr*. Då ingår också samtliga 
tentamina för FEI:s Certifikat. 

Nicklas Ghildiyal, Ulrika Lundmark, Jessica Klagsmark, Anna Brevik, 
Cecilia Larsson West, Aida Mesanovic och Annika Fredriksson har 
läst Ekonomichefsprogrammet och firar examen.


