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Undervisning	i	iværksætteri	



Rundt om økonomi  
 
Økonomi er:  

at udnytte de ressourcer, der er i virksomheden, bedst muligt, så det økonomiske 
resultat bliver så godt som overhovedet muligt.  

 
Økonomifunktionens formål er bl.a.  
•  at føre regnskab,  
•  foretage økonomiske beregninger og vurdere økonomiske forhold, der vedrører fremtiden.  

Økonomifunktionens vigtigste arbejdsopgaver er at sørge for  
•  Registrering (bogføring) af virksomhedens bilag 
•  Afregne kvartalsvis moms til SKAT  
•  Udarbejdelse af regnskaber, fx til SKAT  
•  Udarbejdelse af budgetter, så ejeren af virksomheden hele tiden kan se at alt går som 

det skal økonomisk 
•  Gennemførelse af budgetkontrol 
•  Beregning af de økonomiske konsekvenser af bestemte handlinger 
 



Regnskab: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=4467&ik_navn=transport  

 Når året er afsluttet, skal du lave dit regnskab og oplyse 
(selvangive) din virksomheds resultat til SKAT (overskud eller 
underskud). HUSK: Regnskaber og bilag skal gemmes i 5 år. 
 
Et regnskab skal bestå af en resultat-opgørelse og en balance, 
som du kan se i grafikkens højre og venstre kolonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancen er en opgørelse over det, din virksomhed ejer og har 
af værdier (aktiver), og det virksomheden skylder og har af gæld 
(passiver). Aktiverne kan fx være varelager, inventar og 
maskiner. Passiver er den kapital, du som ejer har indskudt i 
virksomheden (egenkapitalen) og eventuel gæld, fx skyldig 
moms og lån. Dine passiver og aktiver skal altid stemme. I 
eksemplet ovenfor kan du se, at der ud for både aktiver og 
passiver står 117.000 kr.  

Resultatopgørelsen viser din virksomheds samlede indtægter 
og udgifter. Det er i denne del af regnskabet, du finder din 
virksomheds over- eller underskud og de renteindtægter eller 
renteudgifter, som du skal selvangive. I eksemplet ovenfor kan 
du se, at virksomhedens overskud er 24.500 kr., hvilket 
er virksomheds resultat før renter, som skal selvangives. 



Bogføring 
 
 

Inden du går i gang med at bogføre, er der nogle ting, du skal have styr på. 
 
Du skal fx: 
•  Vide hvordan du laver en faktura, så du er klar til at fakturere dine kunder. 

 
•  Beslutte om du vil bogføre i bogføringsprogram, regneark, på papir, eller om 

du vil få en bogholder til at tage sig af bogføringen. 
 

•  Vide at du skal bogføre fra dag ét, og hvordan du holder styr på dine fakturaer 
til kunderne og dine udgiftsbilag over det du har købt. 
 

•  Beslutte om du selv eller din bogholder skal stå for momsafregning 
 
 
 



Bogføring 
 
 
En faktura, som du laver til en kunde, skal indeholde:  
 
1.  Købers navn og adresse 
2.  Dit firmanavn, adresse samt cvr-nr. eller se-nr. 
3.  Fakturanummer (fortløbende) 
4.  Fakturadato (den dato, du udsteder fakturaen) 
5.  Leveringsdato (hvis den ikke er den samme som fakturadatoen) 
6.  Beskrivelse og antal (varens eller ydelsens art og mængde) 
7.  Enhedspris (prisen for varen eller ydelsen pr. stk.) 
8.  Momssatsen og momsbeløbet, hvis der er moms på varen 
 
Du kan hente en fakturaskabelon her 
 
 
 
 
 og en standardkontoplan: 
  
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=4463&ik_navn=transport   
 
 
 
 

Købers firmanavn Dit firmanavn
Adresse Adresse
Postnummer og by Postnummer og by

CVR.nr. 
Tlf. 

FAKTURA NR. x
Fakturadato: xx.xx.xxxx
Leveringsdato: xx.xx.xxxx

ANTAL  BESKRIVELSE ENHEDSPRIS I ALT

Subtotal

Momssats (%) 25,00%

Momsbeløb

I alt



Bogføring 
 
 
Du skal bogføre de bilag, dvs. de fakturaer du laver til kunder og de regninger 
eller kvitteringer du får, når du selv køber noget.  
 
Se filmen fra SKAT under ”Hold styr på dine fakturaer”: 
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=4463&ik_navn=transport  
 
 
 Du skal bogføre i et bogføringsprogram eller et regneark. Se filmen om hvordan 
her: http://xn--bogfringsguide-tqb.skat.dk/#/ og find en standardkontoplan her: 
http://xn--bogfringsguide-tqb.skat.dk/#/Kontoplan  
  
 
 
 
 



Elektronisk bogføring 
 
Der er hjælp at hente i elektroniske bogføringsprogrammer. Der findes mange forskellige, så du skal finde 
det, der passer dig.  
 
Se et par eksempler:  
 
Gratis programmer, fx  
● Dinero,  
● Billy 
 
Udvidede programmer til mindre virksomheder, fx:  
● E-conomics,  
● Dinero,  
● Billy 

 



Moms 
 
Der er en række frister, du skal lære at kende.  
●  Er din virksomhed registreret for moms, skal du som nyregistreret blandt 

andet indberette moms fire gange årligt. Også hvis du endnu ikke har haft 
indtægter eller udgifter, så skal du huske at indberette 0 kr. (nulindberetning). 

 
Hvis du vælger selv at stå for indberetninger til SKAT, kan du læse mere her:  
 
Få hjælp til momsen 

 



Budget 
 Etableringsbudget/startbudget bruger man til at regne sig frem til, hvor mange penge man skal bruge til 
at starte sin virksomhed for.  
Det kan være fx lokaleleje, inventar, bil, kontorartikler, produktionsudstyr, værktøj, rådgivere, 
markedsføring 
Prøv at udfylde budgetskabelonen nederst på siden i linket og overvej, om I har brug for penge til alle de 
nævnte poster, og om der kan være flere poster: 
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/plan-budget/budgetter/startbudget  
 
Driftsbudgettet bruger man til at lave et realistisk skøn på størrelsen af indtægter og udgifter i løbet af 
året, så man på forhånd får et overblik over, om man kommer ud af året med overskud eller underskud.  
Prøv at udfylde driftsbudgetskabelonen nederst på siden i linket og se, om jeres virksomhed kommer til at 
hænge sammen økonomisk ud fra det I har tænkt indtil videre.  
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/plan-budget/budgetter/driftsbudget 
 
Likviditetsbudgettet viser, om du måned for måned har penge i kassen til at betale dine udgifter. 
Det er en god idé at få professionel hjælp til at udarbejde et likviditetsbudget for virksomheden.  


