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Hos DUI-LEG og VIRKE kan du som kasserer 
få hjælp og sparring til regnskabet.

Du kan både deltage i kasserernetværket 
som mødes fire gange om året til diskussio-
ner om kassereropgaven, og du kan kontak-
te Forbundskontoret, som sidder klar med 
hjælp og sparring til valg af økonomisyste-
mer og udarbejdelse af årsregnskab.

Som kasserer bestemmer du selv hvilket 
økonomisystem du ønsker at bruge.

Forbundskontoret har ekstra gode forud-
sætninger for at hjælpe dig i regnskabssy-
stemet Uniconta, men der findes også andre 
gode systemer. 

I venstre side kan du finde informationer om 
forskellige regnskabssystemer, som afdelin-
ger i DUI-LEG og VIRKE bruger, men kender 
du et andet system, som du gerne vil bruge, 
er du også meget velkommen til det.

Har du spørgsmål til systemerne, eller vil du 
gerne hjælpes i gang, skal du endelig tage 
fat i Forbundskontoret.

Uniconta
Hovedbestyrelsen har besluttet at pris-
sætte systemet ud fra et solidarisk princip, 
således at afdelinger der vælger at bruge 
systemet skal betale, hvad der svarer til 
20% af deres årlige brutto forbundskon-
tingent for adgangen. Beløbet opkræves 
sammen med forbundskontingentet.

For afdelinger med omkring 20 til 40 
medlemmer svarer det ca. til 170 kr. om 
året. Der vil altså for de fleste afdelinger 
være tale om et symbolsk beløb, som pri-
mært skal sikre at vi ikke betaler for en 
masse adgange til systemet som ikke bli-
ver brugt. Du kan læse mere om Uniconta 
på www.uniconta.dk

Billy
Koster 0 kr. for Basic udgaven og 195 kr. om 
måneden ved årsbetaling for Premium udga-
ven. Der foreligger skriftlige regnskabsvejled-
ninger, ellers kan man komme på diverse kur-
ser i Billy for omkring 1.000 kr. til 1.500 kr. per 
person. Se mere om kurser her: https://www.
billy.dk/kurser/ 
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3 Dinero
Koster 0 kr. for Dinero Starter udgaven og 197 
kr. om måneden pr. firma for Dinero Pro. Der 
foreligger skriftlige regnskabsvejledninger 
her: https://dinero.dk/support/

Inspiration til at komme i gang

4 E-conomic.dk
Koster 119 kr. om måneden for Start-Up udga-
ven, 189 kr. om måneden for Small Business 
udgaven og 359 kr. om måneden for Profes-
sional udgaven. E-conomic inkludere sup-
port. Se mere om e-conomic.dk her: https://
www.e-conomic.dk/
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