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økonomiske transaktioner, sådan at man kan holde rede på indtægter og omkostninger, beholdninger,

tilgodehavender og gæld. Er du nystartet iværksætter eller sidder af andre grunde og skal bogføre for første
gang, kan det måske virke overvældende. Der er nye ord, systemer og regler der skal læres, og en masse

spørgsmål melder sig om bilag, debet og kredit, aktiver og passiver, kassekladde, lønbogføring osv. Heldigvis
behøver det ikke være så svært endda. Med Bogen om bogføring for begyndere bliver du klædt godt på til at
bogføre selv. Du lærer at tilrettelægge bogføringsarbejdet fornuftigt, så du nemt får beregnet de korrekte tal til
momsangivelsen, kan trække rapporter, får overblik over debitorer og kreditorer – og har et godt grundlag for

at udarbejde årsregnskabet. Alt sammen i det nemme og fleksible online-bogføringsprogram e-conomic.
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