
kapitEl 1

indledning

1. Økonomi

Økonomi har stor betydning for vores hverdag for både virksomheder 
og myndigheder, men så sandelig også for private personer. Alle parter 
skal have økonomien til at hænge sammen og det betyder, at der skal 
være styr på både indtægter og udgifter. Hvis man ikke har styr på sin 
økonomi, har man heller intet overblik over, om økonomien går godt el-
ler skidt. Man har måske en fornemmelse af, at økonomien hænger sam-
men eller ej, men man har ikke overblik over, hvad pengene bliver brugt 
til, eller hvor galt det eventuelt ser ud.
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Fig. 1.1 Det økonomiske kredsløb.
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oversigt over bøgernes opbygning

niveau kapitel-nr. Forklaring
E 2-14 niveau E vil introducere dig til den erhvervsøko

no miske verden. Det vil bl.a. omfatte etablering 
af en virksomhed, daglige bogføringsopgaver 
samt opstil ling af et regnskab for handels og 
servicevirksomheder.
Til orientering er kernestof på niveau F ind arbej
det i niveau E.

d 15-21 niveau d går dybere ned i de økonomiske op
gaver, som er i virksomheden. Du vil bl.a. komme 
til at arbejde med emner som finansiering, 
priskal ku lationer og miljø. Desuden vil du komme 
til at bogføre i et økonomistyringsprogram.

C 22-30 niveau C omfatter bl.a. løn, afslutning af 
årsregn  skabet og forskellige beregninger og 
analyser af virksomhedens nøgletal. Desuden vil 
der være fokus på produktionsvirksomhedernes 
regnskaber. 

Fig. 1.2 Oversigt over bøgernes opbygning.

4. Introduktion til SportsMagasinet
Denne lærebog tager udgangspunkt i SportsMagasinet og ejeren Frede-
rik Smidt igennem bogens eksempler.

Frederik er 25 år og bor i Hillerød. Han har tidligere taget en HG-uddan-
nelse, hvorefter han fik læreplads i en tøjforretning. Frederik er meget 
interesseret i sport og friluftsliv, og derfor søgte han job i en sportsfor-
retning, da han var udlært.  

Frederik har længe drømt om at få sin egen sportsforretning og blive 
selvstændig. Nu er beslutningen taget om at føre drømmen ud i livet. Vi 
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