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Kombinerad fakta- och övningsbok med fristående lösningsbok som inte förutsätter några förkunskaper i
bokföring/redovisning.
Målet är att läsarna ska lära sig så mycket bokföring att de självständigt kan sköta den löpande bokföringen i
ett mindre företag eller assistera i detta arbete i en större rörelse. Läs mer Fakta- och övningsboken innehåller
teori och ett stort antal övningar och praktikfall baserade på autentiska verifikationer och vanligt
förekommande affärshändelser. Lösningsboken har fullständiga lösningar och förslag på studieplan. Nytt och
uppdaterat i 15:e upplagan: Uppdaterade är både representationsreglerna, som ju är ordentligt ändrade från 1
januari 2017, och momsreglerna för representationen som förenklats en del men som ändå är nya från 1
januari 2017. I upplagan ingår också olika exempel både för den externa representationen och för den interna
julfesten eller mötet. Ett antal tabeller som ska underlätta vid bokföringen av kvitton och fakturor är också
inkluderade. Vidare har en del av de vanliga affärshändelserna omarbetats, så att de tydligare ska motsvara
arbetet på en redovisningsavdelning. Även praktikfallet har också uppdaterats för att bättre avspegla
verkligheten. Nytt till den 15:e upplagan är också att vi erbjuder Power point-material till lärare som använder
Bokföring från början i sin undervisning. Mejla magnus.winkler@liber.se för att få tillgång till det. Bokföring
från början är särskilt lämplig för praktiskt inriktade kurser på utbildningsföretag, YH-utbildningar, komvux,
studieförbund och inom ramen för företagsintern utbildning. Tack vare den klara pedagogiska linjen är den
även utmärkt för självstudier. Bokföring från början utgör tillsammans med Bokslutet från början ett

heltäckande läromedelspaket i bokföring, årsbokslut och årsredovisning. Om författarna Författarna Rolf
Johansson, Claes Ridderström och Caroline Östgren har långvarig erfarenhet av redovisningsarbete och
undervisning för yrkesverksamma vuxna.
Entreprenörskap startar med en dröm – vi ser till entreprenörens bästa och föreslår endast individuella
lösningar för varje enskilt företag. se skriver vi om bilar och bilägande från en mängd olika vinklar.
Att från första början strukturera kvitton och fakturor för att till slut färdigställa ett bokslut med
årsredovisning och deklaration är en härlig känsla. Visma eEkonomi är ett fantastiskt bokföringsprogram
redan från början. Maroni har 30 års erfarenhet av branschen. Maroni har 30 års erfarenhet av branschen.
Allt från den dagliga bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut. Allt från den dagliga
bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut. Maroni har 30 års erfarenhet av branschen.
Redovisningskonsult. Jag tycker det är oerhört intressant att vara delaktig i våra kunders bolag. Rätt från
början är grunden till våran företagspolicy. 2016 vann byrån branschpriset ”Årets framtidsbyrå 2016”.
Allt från den dagliga bokföringen till arbetet med att upprätta ett korrekt bokslut. Entreprenörskap startar
med en dröm – vi ser till entreprenörens bästa och föreslår endast individuella lösningar för varje enskilt
företag.
färdigproducerade och klara att köras direkt i en valfri Bertil Ohlin var i slutet av 1920-talet
ekonomiprofessor i Köpenhamn, där han kom i kontakt med moderna nationalekonomiska teorier, Keynes och
idéer till socialpolitiska reformer; nationalekonomerna i Köpenhamn var till skillnad från sina svenska
kolleger socialister eller radikaler. Genom våra kontakter i utlandet arbetar vi även med skatter i andra länder.
Söndag 6 maj, 2018. Dags för förändring. Visma eEkonomi är ett fantastiskt bokföringsprogram redan från
början. Utvecklingen när det gäller mobil- och telefonlösningar på jobbet har gått snabbt framåt. Genom våra
kontakter i utlandet arbetar vi även med skatter i andra länder.

