
Årsavslut Aveny Ekonomi – 2 halvdagar – digitalt  

 

Del 1 - rapporter, noter och branschanpassning 

Utbildningen riktar sig till ekonomipersonal som upprättar bokslut i Aveny Ekonomi. 

Kursledare är Liselotte Ågren från Svenska kyrkan (kyrklig ekonomi), tillsammans med 
Rebecka Lorentzon och Andréa Bengtsson från Eniac 

 

Tid: Onsdag 7/12 kl. 09:00-12:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Pris del 1: 2 690 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning, 2 140 kr för ytterligare 
deltagare från samma förvaltning vid samma konferenstillfälle.  

Pris del 1 + 2: 3 650 kr. för den första deltagaren från en viss förvaltning, 2 790 kr för 
ytterligare deltagare från samma förvaltning såvida dessa deltar på båda kursdelarna.  

Moms tillkommer. I avgiften ingår dokumentation. Anmälan är bindande men anmäld deltagare får bytas ut mot 
en annan deltagare från samma förvaltning. Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar. Varje enskild 
deltagare får en definitiv bekräftelse med beskrivning hur uppkoppling sker via e-post. 

Samling och test av uppkoppling via Teams från klockan 8:40. Konferens 9:00 – 12:00. 

 

Anmäl senast: 2022-11-20 

 

 

 

 

 

Program del 1: 

 Arbetet med bokslut och årsredovisning för församlingar/pastorat 
 Genomgång av branschanpassningen 2022 
 Rapporter och noter till årsredovisningen som kan tas fram i Aveny 

 

 

 



Årsavslut Aveny Ekonomi – 2 halvdagar – digitalt  

 

Del 2 

Utbildningen riktar sig till ekonomipersonal som upprättar bokslut i Aveny Ekonomi. Vi visar 
rutiner för hur året ska avslutas och tar hjälp av en användbar checklista. 

Kursledare är Rebecka Lorentzon och Andréa Bengtsson från Eniac. 

 

Tid: Torsdag 8/12 kl. 09:00-12:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Pris del 2: 2 690 kr. för den första deltagaren från en viss förvaltning, 2 140 kr. för ytterligare 
deltagare från samma förvaltning vid samma konferenstillfälle.  

Pris del 1 + 2: 3 650 kr. för den första deltagaren från en viss förvaltning, 2 790 kr för 
ytterligare deltagare från samma förvaltning såvida dessa deltar på båda kursdelarna.  

Moms tillkommer. I avgiften ingår dokumentation. Anmälan är bindande men anmäld deltagare får bytas ut mot 
en annan deltagare från samma förvaltning. Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar. Varje enskild 
deltagare får en definitiv bekräftelse med beskrivning hur uppkoppling sker via e-post. 

Samling och test av uppkoppling via Teams från klockan 8:40. Konferens 9:00 – 12:00. 

 

Anmäl senast: 2022-11-20 

 

 

Program del 2: 

 Årsavslut i delprogrammen; 
o Aveny Leverantörsreskontra 
o Aveny Kundreskontra / Order och Fakturering 
o Aveny Anläggningsredovisning 
o Aveny Ekonomi  

 Förberedelser för nytt år i Aveny Ekonomi 
 

 

 


