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I. Forord  
 
Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med de kurser SUPPLEMENT AS holder i Grundlæggende 
Bogholderi. 
 
Det skal derfor ses i relation til undervisningen med det formål at fastholde forståelsen – og vil ikke 
kunne bruges som en selvstændig lærebog inden for området. 
 
De forhold, der behandles i materialet, belyser på ingen måde alle de komplekse problemstillinger, der 
rejser sig inden for bogholderi.  
 
Det er derimod tilstræbt at give et overblik over nogle af de grundlæggende forhold indenfor området 
med blandt andet det formål at få afklaret de mest forekommende begreber og sammenhænge i 
imellem disse. Kort sagt at få et basalt begrebsapparat på plads. Pædagogisk, men overfladisk og 
ufuldstændigt. 
 
 

 
Charlottenlund, 2022 

HP Hansen & Sanne Marcus 
www.supplement.dk 

http://www.supplement.dk/
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 II. Formålet med bogholderi & regnskab 
 
Bogholderiet er grundlaget for regnskabet – og dermed den afgørende faktor for udarbejdelse af 
regnskabet. 
 
1. Regnskabers formål 
 
Umiddelbart kan man sige, at regnskaber tjener følgende formål: 
 

• At orientere omverden  
Årsrapporten - informationspligt ifølge ÅRL (Årsregnskabsloven) 
- også kaldet ”Eksternt regnskab” 

 

• At styre økonomien 
Tilrettelægges suverænt af virksomheden - ingen lovmæssige regler 
- også kaldet ”Internt regnskab” 

 

• At være beskatningsgrundlag 
Skatteregnskab 
- også kaldet ”Selvangivelse” 

 

• At profilere virksomheden over for omverden  
Supplerende regnskaber - normalt frivillige som bl.a. videnregnskaber, kvalitets-
regnskaber, etiske regnskaber, sociale regnskaber, holistiske regnskaber etc.  
ofte benævnt ”Stake Holder-regnskaber” 
 
 

2. Retvisende billede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det skal dog i den forbindelse nævnes, at ”... regnskabstal er ikke objektive. Helt inden for lovens 
rammer kan virksomhedens ledelse vælge imellem forskellige regnskabsprincipper, som igen giver vidt 
forskellige overskud og egenkapital” (citat: Vejledning i kritisk regnskabslæsning – specielt for 
journalister, februar 2000).  
 
Og ”De forskellige valgmuligheder og krævede skøn betyder ikke, at reglerne giver grønt lys til at 
manipulere med regnskabstallene – de er bare et udtryk for, at man kan beskrive og vurdere den 
samme virkelighed på flere måder.” (citat: Knæk en årsrapport – specielt for journalister, 2015).  
  

 
Det helt grundlæggende i loven er, at virksomhederne skal  
give et RETVISENDE billede af deres økonomiske situation. 
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III. Lidt historie 
 
Det dobbelte bogholderi er en metode til registrering af regnskabsmæssige posteringer. Metoden  
stammer fra Italien, hvor den blev udviklet af købmænd og bankierer. Den ældste beskrivelse af det 
dobbelte bogholderis metode finder man i en bog, som den italienske franciskanermunk Luca Pacioli 
skrev i 1494. Pacioli beskriver det dobbelte bogholderis metode som noget, der er kendt i forvejen, og 
man har da også fundet eksempler på bogholderi efter det dobbelte bogholderis  
metode tilbage fra begyndelsen af det 13. århundrede. 
 
Pacioli gennemgår, hvordan man effektivt regner med de nye tal – arabertallene, der netop på  
dette tidspunkt var ved at blive indført i Europa. Da meget regning er knyttet til bogholderi, har han 
fundet det passende samtidig at medtage en udførlig beskrivelse af det dobbelte bogholderis  
metode, som på det tidspunkt var så gennemprøvet, at der siden kun er sket mindre ændringer. 
Udgangspunktet for det dobbelte bogholderi er, at økonomiske transaktioner opdeles efter deres  
natur i en række arter, som hver især posteres på en konto. Der er ikke noget krav om, at der skal  
være et bestemt antal konti - det afhænger af den konkrete situation, hvor mange der er brug for. 
 
 

 
 
  

BOGFØRING Lønninger 

Skatteregnskab 

Nøgletal 

Indberetninger 

Perioderegnskab 

Interne 
regnskabsanalyser 

Årsregnskab 

Budgetter 
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VI. Bogføringsloven & Bogføringsvejledningen 
 
Om bogføringen gælder følgende bestemmelser i relation til Årsrapporten. 
Kravene til virksomhedernes bogføring findes i bogføringsloven. Alle erhvervsdrivende virksomheder, 
som er omfattet af årsregnskabsloven, er omfattet af bogføringsloven. 
 
Bogføringsloven 
Bogføringsloven er en rammelov. Virksomhederne skal derfor være opmærksomme på, at der i andre 
love kan være fastsat krav til virksomhedernes bogføring, udover dem som fremgår af bogførings-
loven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevaring af bogføringsmateriale 
Virksomhedens ledelse har ansvaret for at opbevare virksomhedens bogføringsmateriale på 
betryggende vis i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 
Regnskabsmaterialet skal som udgangspunkt opbevares her i landet, men kan under visse 
forudsætninger helt eller delvist opbevares i udlandet, hvis materialet fortsat uden vanskeligheder kan 
gøres tilgængeligt her i landet. 
 

For hvem gælder bogføringsloven? 
Ifølge bogføringslovens § 1 gælder den for alle erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i 
Danmark og for erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af virksomheder, som er hjemmehørende i 
udlandet (fx filialer). 

Derudover gælder loven for virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark samt 
virksomheder, der modtager tilskud fra den danske stat eller EU, og som i den forbindelse er 
forpligtede til at afgive regnskabsoplysninger. 

Bogføringsloven §6: 

"Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god 
bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.  

 
Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at 

regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det 
skal sikres mod fejl og misbrug. 

 

Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet 
af ændringen tydeligt fremgå af materialet." 
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Overtrædelser af bogføringsloven 
Hvis revisor har afgivet erklæring om revision eller afgivet en erklæring efter Erhvervsstyrelsens 
erklæringsstandarder for små virksomheder (udvidet gennemgang) i årsrapporten, skal revisor give 
oplysninger om eventuelle overtrædelser af bogføringsloven. 
 
Formålet med bogføringsvejledningen er at supplere bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1999 
med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere. 
 
Bogføringsvejledningen uddyber og beskriver nærmere lovens rammebestemmelser. Vejledningen 
behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den nu ophævede 
bogføringsbekendtgørelse af 1990. Bogføringsvejledningen erstatter den tidligere vejledning af 1991. 
 

Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk 
 
I øvrigt gælder lovgivning om moms, kildeskat, selskabsskat, afskrivninger etc. naturligvis for de 
nævnte virksomheder.  
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V. Den nye bogføringslov 
 
Arbejdet med den nye bogføringslov er i fuld gang. Loven har stor betydning for hvordan danske 
virksomheder administreres fremover, og det ændrer på myndighedernes adgang til kontrol. 
 
Forslaget er delt op i tre faser: 
 

1. Digital opbevaring af regnskabsmateriale 
I første del af lovforslaget lægges der op til, at virksomheder skal omlægge deres procedurer for 
opbevaring af regnskabsmateriale og at materialet skal sikkerhedskopieres digitalt.  
 

Det centrale punkt er kravet om digital opbevaring af regnskabsmateriale og en sikkerhedskopi heraf.  
Mindre virksomheder med personlig hæftelse er undtaget. 

 
Bortset fra kravet om digital opbevaring af registreringer og bilag (men ikke regnskabsmateriale i 
øvrigt), så omfatter fasen indførelse af bogføringskontrol af nye virksomheder, der endnu ikke har 
aflagt et regnskab og/eller har fravalgt revision. Herudover forhøjes bødeniveauer markant afhængigt 
af forseelsens alvorlighed og virksomhedens nettoomsætning.  

 

Lovforslaget forventes vedtaget inden sommerferien og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. 
 

2. Digital bogføring 
Den anden fases hovedelement er digitaliserede bogføringssystemer, som fremover skal benyttes af 
alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, samt personligt ejede virksomheder, 
hvor den årlige nettoomsætning overstiger kr. 300t.  

Derudover stilles der krav om, at virksomhederne skal opbevare registreringer af transaktioner og 
bilag, der dokumenterer transaktionerne, hos en tredjemand. Dette krav har sit udspring i, at 
myndigheder gang på gang oplever, at virksomheder i svindel- og skatteunddragelsessager oplyser, at 
netop dette materiale er bortkommet.  

I forlængelse heraf er der foreslået nye, overordnede krav til udbyderne af bogføringssystemerne, 
hvoraf det væsentligste er, at udbydere af digitale bogføringssystemer skal registrere sig hos 
Erhvervsstyrelsen og at virksomheder skal oplyse hvilket system de bruger ved indberetning af 
årsrapporten. Erhvervsstyrelsen vil føre risikobaseret kontrol med virksomheder og deres 
regnskabssystemer. Og endelig Erhvervsstyrelsen øget bemyndigelse til at justere og fastsætte nye 
regler og krav til digitale bogføringssystemer og offentlig opbevaring af regnskabsmateriale. 

 



 

Copyright © H. P. Hansen & Sanne Marcus · 2022 9 

 

Kravene forventes derfor tidligst at træde i kraft i 2024 for regnskabsklasserne B, C og D. Og tidligst i 
2026 for ikke undtagne mindre private virksomheder i regnskabsklasse A.  
 

3. Krav til indsendelse og opbevaring  
Den tredje fase vedrører i hovedsagen krav til indsendelse og opbevaring af (dele af) virksomhedernes 
registreringer og bilag, herunder e-fakturaer og eventuelt andre e-dokumenter i offentlige 
modtagecentre. 
 
Den tredje fase ligger sidst og uden nogen forventning om ikrafttræden.  
 
4. Efter udløb af overgangsperioden 
Efter overgangsperiodens udløb fastsættes de nærmere krav til de digitale bogføringssystemer af 
Erhvervsstyrelsen, det sker via bekendtgørelser.  
 
Det fremgår dog allerede af forslaget, at det drejer sig om, at systemet skal leve op til følgende krav:  

• Understøtte opfyldelsen af nærmere angivne krav i denne lov, herunder en løbende 
registrering af virksomhedens transaktioner med angivelse af bilag for hver registrering og en 
betryggende opbevaring af registreringer og bilag i fem år for virksomheder på en server hos 
en tredjepart, herunder myndigheders mulighed for adgang til opbevarede registreringer og 
bilag.  

• Opfylde nærmere angivne standarder for it-sikkerhed, herunder opfylder relevante ISO-
standarder om it-sikkerhed, understøtter sikker log ind og bruger- og adgangsstyring samt 
automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag.  

• Understøtte automatisering af administrative processer, herunder kontering i 
overensstemmelse med en offentlig standardkontoplan samt automatisk fremsendelse og 
modtagelse af e-fakturaer.  

 
Kilder: Foreningen af statsautoriseret revisorer, e-conomic & PWC 
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VI. Regnskabets finansielle oplysninger 
 
Regnskabet finansielle del består af to hovedområder, nemlig ”Resultatopgørelse” og ”Balance”. 
 
1. Resultatopgørelse 
 
Resultatopgørelsen giver et koncentreret overblik over indtægter og omkostninger - og dermed årets 
resultat. Resultatopgørelsen benævnes også (i lidt forældet sprogbrug) ”Driftsregnskab”, da det jo er 
en oversigt over driften. 
 
Der er to hovedprincipper for opstilling af en resultatopgørelse - artsopdelt eller funktionsopdelt. For 
virksomheder er der frit valg mellem hvilken af de to opstillinger, de vil anvende. Der er i materialet 
her givet eksempler på begge opstillinger. 
 
På næste side er vist en resultatopgørelse i opstillingsformen: Funktionsopdelt. 
 
Gælder altid for en periode; eksempelvis et år. 
 

 
 
2. Balance 
 
Balancen viser – igen i koncentreret form 
 
Virksomhedens værdier (AKTIVER)  
Virksomhedens forpligtelser (PASSIVER) 
 
Normalt præsenteres balancen i kontoform med aktiverne først og passiverne efterfølgende. 
 
Balancen opdeles i såvel aktiv-siden som passiv-siden, hvor oplysningerne er opstillet enten i stigende 
eller faldende likviditetsorden. 
 
Det vil sige for aktivernes vedkommende, at de aktiver, der står øverst, er de mindst likvide (det varer 
længe, inden de bliver til kontanter!), mens de aktiver, der står nederst, nærmest er kontanter. 
 
For passiverne gør noget tilsvarende sig gældende. De forpligtelser, der står øverst, er dem, der skal 
honoreres sidst (de mest tålmodige penge!), mens de, der står nederst, er penge, virksomheden skal 
betale i nær fremtid. 
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Balancen er altid opgjort pr. en dato; eksempelvis 31.12.20XX. 
Aktiver og passiver er altid lige store, idet egenkapitalen er forskellen mellem værdier og gæld. 
 
Definition på egenkapital: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan udtrykkes som: 

1. Den forpligtigelse, som virksomheden har over for aktionærerne/ejerne 
2. Den del af virksomheden, som aktionærerne/ejerne selv finansierer 

 
  

 
Egenkapital = 

Aktiver (værdier) - Gæld (skyld til andre end aktionærerne) 
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VII. Fra bilag til færdigt regnskab  
 
Figur 1: 

 
 
Figur 2: 
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Figur 3: 

 
 
 
Figur 4: 
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Figur 5: 
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VIII. Bogholderiets fire hovedområder 
 
Aktiver og passiver udtrykker sammen en balance (værdier og forpligtelser), som henregnes til et  
bestemt statustidspunkt. Indtægter og omkostninger udtrykker resultatet af driftsregnskabet  
(indtægter minus omkostninger) for den igangværende periode. 
 
Alle konti hører til en af fire hovedgrupper: 
 
Balance 
Aktiver:  Penge, tilgodehavender, lager, maskiner, bygninger m.v. som man har  

rådighed over på opgørelsestidspunkter (status) 
Passiver:  Gæld til fremmede og forpligtelsen over for ejere (egenkapitalen) på  

opgørelsestidspunkter (status) 
 
Resultatopgørelse 
Omkostninger: Indeværende periodes konstaterede forbrug  
Indtægter:  Indeværende periodes konstaterede indtægter  
 
 
1. Opdelingen i Resultatopgørelse (drift): 
Resultatopgørelsen viser for en bestemt periode udvikling i tilgangen af indtægter og forbrug af 
omkostninger. Det er transaktioner, der afspejler den løbende forretning, og hvor bogholderiet typisk 
svarer på PERIODE spørgsmål som: 
Hvad var benzinforbruget i oktober 20xx, 
Hvor meget betaler vi for Internet-adgang om måneden? 
 
Transaktioner bogføres på Driftskonti for Indtægter / Omkostninger og desuden ofte på Statuskonti. 
Eksempel: Benzinregning -> Debet ’Bilers drift’, Kredit ’Kontantbeholdning’ 
 
2. Opdelingen i Balance (status): 
Balancen viser pr. en bestemt dato, hvad virksomheden ejer, og hvad den skylder.  Det er 
transaktioner, der påvirker beholdninger, og hvor bogholderiet typisk svarer på BEHOLDNINGS-
spørgsmål pr. dato som: 
 
Hvor meget er der på bankkontoen? 
Hvor meget skylder vi i moms (pr. i dag)? 
 
Transaktioner bogføres på Statuskonti for Aktiver / Passiver og evt. Driftskonti 
Eksempel: Benzinregning -> Debet ’Bilers drift’, Kredit ’Kontantbeholdning’ 
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IX. Bogholderiets principper – debet & kredit 
 
Princip 1: 
Anvendelse = debet, 
anskaffelse = kredit, og 
HVAD DER ANVENDES,  SKAL OGSÅ ANSKAFFES 
 
 

  ANVENDE ANSAKFFE 

 
 
RESULTATOPGØRELSE 
(Drift) 

 
OMKOSTNING 

+ 
Debet 
(+) (-) 

 
INDTÆGT 

- 
Kredit 
(+) (-) 

 
 
BALANCE 
(Status) 

 
AKTIVER 

(= Værdier) 
+ 

Debet 
(+) (-) 

 
PASSIVER 

(= forpligtelser) 
- 

Kredit 
(+) (-) 

 
Princip 2: 
HVAD er bogholderi (bogføring) ? 
En proces, der tilgodeser, at finansiel information om en virksomhed bliver  

• Registreret, 

• Klassificeret, 

• Summeret, 

• Tolket og 

• Kommunikeret 
 
Princip 3: 
HVORDAN løses bogholderi-processerne? 

• Registrering => På basis af ENKELTTRANSAKTIONER (bilag), 

• Klassifikation => Fordeling på KONTI 

• Summation => Som SALDI på de enkelte konti, 

• Tolkning => ved regnskabsopstillinger / rapporter, 

• Kommunikation => ved regnskabsopstillinger / rapporter 
  



 

Copyright © H. P. Hansen & Sanne Marcus · 2022 17 

Princip 4: 
Opdelingen i Resultatopgørelse (drift): 
Resultatopgørelse: Transaktioner, der afspejler den løbende forretning, og hvor bogholderiet typisk 
svarer på PERIODE spørgsmål som: 
 
Hvad var benzinforbruget i oktober 20xx, 
Hvor meget betaler vi for Internet-adgang om måneden ? 
 
Transaktioner bogføres på Driftskonti for Indtægter / Omkostninger og desuden ofte på Statuskonti.  
Eksempel: Benzinregning -> Debet ’Bilers drift’, Kredit ’Kontantbeholdning’ 
 
 
Princip 5: 
Opdelingen i Balance (status): 
Balance: Transaktioner, der påvirker beholdninger, og hvor bogholderiet typisk svarer på 
BEHOLDNINGS-spørgsmål pr. dato som: 
 
Hvor meget er der på bankkontoen? 
Hvor meget skylder vi i moms (pr. i dag)? 
 
Transaktioner bogføres på Statuskonti for Aktiver / Passiver og evt. Driftskonti 
Eksempel 1: Benzinregning -> Debet ’Bilers drift’, Kredit ’Kontantbeholdning’ 
Eksempel 2: Indsæt penge i Banken -> Debet ’Bankkonto’, Kredit ’Kontantbeholdning’ 
 
 
Princip 6: 
4 kontogrupper i kontoplanen: 
Resultatkonti (Drift): 

• Indtægter 

• Omkostninger 
Balancekonti (Status): 

• Aktiver 

• Passiver 
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Princip 7: 
 

 
 
 
Princip 8: 
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X. Resultatopgørelse  
 

 HÅNDVÆRKER-/ENTREPRENØRVIRKSOMHED  

 RESULTATOPGØRELSE 01.01.20XX - 13.12.20XX Artsopdelt 

     

   20XX 20XX-1 

Spec.  Note   

1 Nettoomsætning  31.000.000 16.000.000 

2 Vareforbrug  25.000.000 13.000.000 

     

 DÆKNINGSBIDRAG  6.000.000 3.000.000 

     

3 Salgsomkostninger  100.000 100.000 

4 Administrationsomkostninger  2.400.000 1.450.000 

5 Lokaleomkostninger  400.000 500.000 

6 Tab på debitorer  50.000 50.000 

 Andre eksterne omkostninger  2.950.000 2.100.000 

     

 BRUTTORESULTAT  3.050.000 900.000 

     

7 Personaleomkostninger 1 950.000 300.000 

     

 INDTJENINGSBIDRAG  2.100.000 600.000 

     

10 Afskrivninger  200.000 100.000 

     

 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 1.900.000 500.000 

     

8 Finansielle indtægter  0 0 

9 Finansielle omkostninger  100.000 50.000 

     

 RESULTAT FØR SKAT  1.800.000 450.000 

     

 Skat af årets resultat 2 500.000 150.000 

     

 ÅRETS RESULTAT  1.300.000 300.000 

     

     

 DISPONERING AF ÅRETS RESULTAT    

     

 Overført resultat  1.300.000 300.000 

 Udbytte for året  0 0 

   1.300.000 300.000 
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Forskellen på en funktionsopdelt og en artsopdelt resultatopgørelse 
 
Virksomheder kan ifølge årsregnskabsloven frit vælge om de ønsker at opstille deres regnskab som en 
artsopdelt eller funktionsopdelt resultatopgørelse. Forskellen ligger i måden, man vælger at opstille 
omkostningsstrukturen. 
 
Det funktionsopdelte regnskab tager udgangspunkt i den organisatoriske funktion, mens det 
artsopdelte regnskab tager udgangspunkt i omkostningernes art. 
 
I den funktionsopdelte resultatopgørelse opstilles posterne efter den organisatoriske funktion, man 
specificerer således omkostningerne i produktionsomkostninger, salgsomkostninger, 
distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. 

I den artsopdelte resultatopgørelse opstilles posterne efter deres art, og her specificeres 
omkostningerne i eksempelvis omkostninger til råvarer m.v., andre eksterne omkostninger, 
personaleomkostninger og afskrivninger. 

Om virksomheden vælger den artsopdelte eller den funktionsopdelte resultatopgørelse er ikke 
afgørende for resultatet, da det giver det samme. 

 
 

     Andre Eksterne omk: Salgsfremmende omk., lokaleomkostninger, Biler, driftsomkostninger og 
øvrige omkostninger 
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XI. Afskrivninger & anlægskartotek 
 
Afskrivninger er et udtryk for den løbende værdiforringelse af virksomhedens aktiver, som sker over 
den forventede levetid. 
 
1. Regnskabsmæssige afskrivninger 
 
For de regnskabsmæssige afskrivninger gælder, at det er virksomheden, der vurderer og beskriver, 
hvorledes de regnskabsmæssige afskrivninger foretages. Kravet er, at afskrivningsprofilerne giver et 
retvisende billede af arkivernes værdier. Det er ligeledes et krav, at der er kontinuitet i måden, der 
afskrives på, dog se nedenstående om op- og nedskrivninger. 
 
 

Regnskabsmæssige afskrivninger 
Retvisende billede  

Kr.             

100                       

90                       

80                       

70                       

60                       

50                       

40                       

30                       

20                       

10                        

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  År 
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2. Opskrivninger & nedskrivninger 
 
Op- og nedskrivninger foretages altid på baggrund af en konkret vurdering. Er aktivet mere værd end 
det står bogført til i balancen opskrives aktives. Modsat er arkivet mindre værd, nedskrives det. 
 
Opskrivninger påvirker aktiverne i balancen positivt, og dermed også indirekte egenkapitalen. 
Nedskrivninger optræder som en omkostning i resultatopgørelsen (på lige fod med afskrivninger) og 
arkiverne i balancen reduceres, og dermed også indirekte egenkapitalen. 
Op- og nedskrivninger benyttes normalt kun i forbindelse væsentlige ændringer på for eksempel 
bygninger, grunde og store anlæg. 
 
3. Anlægskartotek  
Virksomheden er pligtig til at føre et anlægskartotek, hvor hver enkelt aktiv er påført et unikt nummer, 
og indeholder oplysninger om aktivets værdi, herunder anskaffelsessum, afskrivninger og eventuelle 
op- eller nedskrivninger.  
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XII. Udgifter; Omkostninger & investeringer 
 
Udgifter foreligger, når virksomheden påtager sig en forpligtigelse, typisk i forbindelse med aftale og 
levering af en vare eller tjenesteydelse. 
 
Udbetaling forekommer, når betalingsformidlingen finder sted i form af penge, ud af ”kassen” eller 
ved bankoverførsel. 
 
Omkostninger foreligger, når det aktuelle forbrug sker. 
 
Eksempel på investering 
 

✓ Ultimo 2021 anskaffer en virksomhed inventar for kr. 60.000. Ved levering betales en 
udbetaling på 20% og det resterende beløb betales i 2022.  

✓ Inventaret afskrives over 5 år (60 måender).  
✓ Fordelingen mellem de tre begreber fremgår af nedenstående figur  
✓ Der ses bort fra momsen 

 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Udgift (til investering) 60.000      

Udbetaling 12.000 48.000     

Omkostning 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 
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Omkostning vs. Investering 
 
Der sondres mellem omkostninger (forbrug) og investeringer. Herunder er reglerne for hvornår det er 
det ene og det andet. 
 

 Omkostning 
= Forbrug 

Investering 
= Aktiv 

Beløb < 31.000 >31.000 

Fysisk levetid < 3 år* > 3 år* 

Posteres 
Resultatopgørelse 

Omkostning 
Balance 

Aktiv 

Afskrivning Straks Over den forventede levetid 

 
* Det er den fysiske levetid – og ikke den tekniske/økonomiske levetid, der er gældende. 
 
Der er sket en større ændring i straksafskrivningsbeløbet i 2021, der således er ændret fra kr. 14.400 til 
kr. 30.700. Afskrivningsbeløbet stiger typisk med et par hundrede kroner årligt. 
 
I forlængelse heraf er der en række undtagelser, særlige regler vedrørende visse driftsmidler og 
småaktiver samt regler i relation til et eller fleredriftsmidler (samlesæt og/eller samfunktion). 
 
Beløbet for straksafskrivninger stiger typisk med et par hundrede kroner årligt.  
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XIII. Balance  
 
 
 

 HÅNDVÆRKER-/ENTREPRENØRVIRKSOMHED   

     

 BALANCE PR. 31.12.20XX    

     

 AKTIVER    

   20XX 20XX-1 

Spec.  Note   

 Goodwill  100.000 200.000 

10 Indretning af lejede lokaler  400.000 200.000 

10 Immatrielle Anlægsaktiver  500.000 400.000 

     

10 Driftsmateriel og inventar  500.000 200.000 

 Materielle Anlægsaktiver  500.000 200.000 

     

 ANLÆGSAKTIVER I ALT  1.000.000 600.000 

     

11 Tilgodehavende kunder  4.000.000 3.000.000 

12 Igangværende arbejde for fremmed regning  2.000.000 1.000.000 

12 Periodeafgrænsningsposter 3 100.000 50.000 

13 Likvide beholdninger  500.000 250.000 

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  6.600.000 4.300.000 

     

 AKTIVER I ALT  7.600.000 4.900.000 
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  BALANCE PR. 31.12.20XX  

 

 

     

 PASSIVER    

   20XX 20XX-1 

Spec.  Note   

 Anpartskapital  125.000 125.000 

 Overført resultat  2.150.000 850.000 

     

 EGENKAPITAL I ALT 4 2.275.000 975.000 

     

 Udskudt skat  200.000 100.000 

     

 HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT  200.000 100.000 

     

 Langfristede gældsforpligtelser 5 500.000 400.000 

 LANGFRISTET GÆLD I ALT  500.000 400.000 

     

 Kortfristet del af langfristet gæld 5 50.000 25.000 

 Gæld til pengeinstitutter  100.000 200.000 

 Leverandørgæld  1.350.000 1.200.000 

14 Selskabsskat  125.000 100.000 

15 Anden gæld  3.000.000 1.900.000 

 KORTFRITSET GÆLD I ALT  4.625.000 3.425.000 

     

 GÆLDFORSPLIGTELSER I ALT  5.125.000 3.825.000 

     

 PASSIVER I ALT  7.600.000 4.900.000 
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XIV. Moms & udvalgte fradragsregler 
 
Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift (i dag anvendes dog betegnelsen merværdiafgift), 
det er en indirekte skat. I Danmark er det som regel 25% af varens eller tjenestens pris, der bliver 
opkrævet i moms, men der findes tre forskellige satser: 6%, 12% og 25%. 
 

• Udgående moms = Salgs-moms 
• Indgående moms = Købs-moms 

 
Moms følger altid varen/fakturaen 
 
De fleste virksomheder og selvstændige er skattepligtige for moms. Der er nogle områder, der er 
undtaget såsom sundhedsvæsenet, banker, forsikring og uddannelser. 
 
 
1. Eksempel: Sådan virker momsen 
 

2. Beregning & indberetning af moms 
 
Ved beregning af moms opgøres først, hvor meget der momspligtigt er solgt for (udgående moms eller 
salgs-moms) og herefter fratrække, det der momspligtigt er købt for (indgående moms eller købs-
moms). Er der solgt for mere end der er købt for, vil der være et overskydende beløb, som er det 
beløb der skylder i moms. 

Eksempel:  
En virksomhed har i 1. kvartal solgt varer for 10.000 kr. inklusiv moms, hvilket betyder, at 
virksomheden har salgsmoms for 2.000 kr. (10.000 - (10.000 / 1,25)).  
Virksomheden har i 1. kvartal købt materialer for 4.000 kr. inklusiv moms, hvilket betyder, at 
virksomheden har købsmoms for 800 kr. (4.000 - (4.000 / 1,25)).  
Virksomheden ApS skal derfor betale 1.200 kr. i moms for 1. kvartal (2.000 kr. - 800 kr.).   
 



 

Copyright © H. P. Hansen & Sanne Marcus · 2022 28 

Moms skal indberettes til SKAT. Du skal indberette momsen digitalt på www.skat.dk ved at klikke på 
knappen “Indberet moms” i menuen. Når der indberettes moms hos SKAT, skal der oplyses, hvad der 
er betalt af moms (købsmoms) samt hvad der er solgt med moms (salgsmoms). SKATs system 
beregner herefter selv momsen, der skal betales (eller modtages). 

 
 
3. Frister for indberetning og betaling af moms 
 
Fristerne afhænger typisk af virksomhedens omsætning, men andre forhold kan også gøre sig 
gældende. 

 

http://www.skat.dk/
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4. Momsfradragsregler 
 
Når virksomheden er momsregistreret, kan den som hovedregel trække momsen fra, når købet af 
varer eller ydelser videresælges eller bruges til driften af virksomheden. 

Købets art og formål bestemmer om man kan få fradrag. 
Det vil sige, bruges købet til den momspligtige eller momsfrie virksomhed, eller om det bruges til 
private formål. Momsen kan kun trækkes fra på udgifter, som bruges til den momspligtige virksomhed. 
Man kan få fradrag for momsen på for eksempel varekøb, til videresalg, for løbende 
driftsomkostninger og køb af aktiver. 

Fuldt momsfradrag 
Man har ret til fuldt momsfradrag for køb af varer, som man videresælger eller bruger i produktionen. 
Varen må ikke anvendes til private formål. 

Der er fuldt fradrag for: 

• Varer, du køber til videresalg eller udlejning 
• Materialer til fremstilling af varer 
• Varer, du bruger til reparationer 
• Transport af dine varer 
• Emballage til dine varer 

Der er ikke fradrag for: 

• Varer, som du bruger privat eller til andre formål, for eksempel momsfri virksomhed. 

Betingelser for at få fuldt fradrag 

• Varen skal være købt hos en anden momsregistreret virksomhed. 
• Du skal kunne dokumentere dit indkøb med fx en faktura eller kassebon. 

Kilde: Skattestyrelsen 
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Momsfradrag og regler for private udgifter 
 
Det er situationen, der afgør om du kan få momsfradrag – og ikke hvad du køber. 

1. Momsen kan altid trækkes fra på varer med henblik på videresalg. 
2. Branchen har betydning for, hvad du kan trække fra. 
3. Intet momsfradrag på private udgifter (det som knyttet sig til dig som privatperson).  

Dog har du delvist momsfrdag ved blandet anvendelse og her skal der foretages en 
skønsmæssig vurdering. 
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XV. Afstemning & kontrol 
 
Afstemningskriterier: 

• Bilag (åbne poster) 

• Dato  

• Periode 
 
 
Afstemning af 

• Resultatopgørelse  

• Balance 
 
 
Kontrol  

• Posteringsjournal 

• Bilagsnummerkontrol  

• Anmærkninger 

• Saldomeddelelser  
 
 
Om-og efterposteringer 

• Omposteringer foretages løbende 

• Efterposteringer foretages i forbindelse med års- og/eller periodeafslutning 

• For begge gælder; En eller flere posteringer, der tilføjes regnskabsåret og regulerer dette, for 
at få det til at stemme 

• Afslutningsskema/afslutningsark 
 

Eksempel på om- og efterposteringer 
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XVI. Periodisering og hensættelser 
 
En periodisering er en fordeling af en indtægt eller omkostning over en eller flere bogføringsperioder. 
 
Formålet med periodisering er, at indtægter og udgifter bliver ført ind i og fordelt over det eller de 
regnskabsår, som indtægterne eller udgifterne strækker sig over, uanset betalingstidspunkt. 
 
Eksempler på forudbetalinger kan være forsikringer, husleje, serviceaftaler etc. 
 
En hensættelse er der imod et beløb, som virksomheden forventer skal den betale i fremtiden på 
baggrund af en hændelse i tidligere eller indeværende regnskabsår. Det vil sige, at omkostningen er 
sandsynlig, men ikke sikker.  

Følgende tre kriterier skal være opfyldt for at kunne behandle en forpligtelse som en hensættelse: 

• Hensættelsen være et resultat af begivenheder, der er sket forud for balancedagen, og som 
senere vil medføre en retslig eller økonomisk forpligtelse. 

• Det skal være sandsynligt (større end 50%), at hensættelsen bevirker et træk på virksomhedens 
økonomiske ressourcer.  

• Endelig skal man kunne foretage en vurdering af beløbsert størrelse. Det er ledelsen, der 
foretager denne vurdering. 

Eksempler på hensættelser er udskudt skat, garantiforpligtelser og pension- og fratrædelsesordninger 
etc. 
 
Der gælder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodiseringer og hensættelser benyttes for at udarbejde et så præcist regnskab som muligt, således 
at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. 
  

 
AKTIV = Forudbetalinger/tilgodehavende  

 
PASSIV = Skyldige omkostninger/hensættelse (gæld) 
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XVII. Årsafslutning 
 
Årsafslutningen bør altid udarbejdes i dialog med virksomehdens revisor, således at arbejdsopgaverne 
fordeles bedst muligt og mest hensigtsmæssigt i forhold til kompetencer, ressoucer og tidsoptimering. 
 
I forbindelse med årsafslutningen etableres der en revisormappe. Ofte vil revisoren have en 
arbejdsplan og/eller oversigt over de opgaver, der skal udføres i forbindelse med selve årsafslutningen. 
Revisormappen letter arbejdsproceseen, da der eksisterer en samlet ”køreplan”samt det forhold at 
revisor ikke bliver en ”tidsrøver” i en (måske) presset situation. 
 
Indholdet i mappen afhænger af virksomhedens kompleksistet, størrelse og revisionsform. Den 
indeholder overordet: 

• Afslutningsopgaver vedr. resultatopgørelsen 
•  Afslutningsopgaver vedr. balancen 
•  Afslutningsopgaver vedr. noter og ledelsens beretning 
•  Diverse kontrolspørgsmål 
•  Afslutning vedr. selvangivelsen 

 
 
Alle afstemninger bør foreligge i kopi til revisors brug. Gem en kopi af afstemningerne selv, så næste 
års udarbejdelse af dokumentationsmaterialet gøres lettere. 
 
Metoder til dokumentation 
 

• Afstemning (sammenholdelse af beregninger fra 
to uafhængige kilder) 

• Nøgletalsberegninger 
• Sandsynlighedsberegninger 

 
OBS!!!  
Bemærk, at masser af kopier eller udskrifter af bilag  
ikke nødvendigvis udgør en dækkende dokumentation. 
 
Afstemning til årsafslutning 
 
Omfanget og formen af afstemninger afhænger igen af den enkelte virksomhed.  
 
Følgende er derfor kun generelle retningslinjer. Dog gælder det at afstemningerne skal være 
selvforklarende og/eller med supplerende oplysninger tilknyttet afstemningen. Her udover bør 
afstemningen foretages mellem balancens tal og et eksternt materiale, alternativt interne 
specifikationer. 
 
Der bør være specifikationer/afstemninger af samtlige aktiv- og passivposter samt udvalgte poster i 
resultatopgørelsen. 
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Resultatopgørelse 
• Forkerte konteringer 
• Fejlagtige beløb på transaktioner 
• Åbenlyst forkerte tekster på transaktionerne 
• Evt. opdeling/opsplitning af konti 
• Manglende sammenhæng til budget 

 
Balancens aktiver 

• Likvider 
• Afstemninger mod kontoudtog fra banker 
• Ved afstemningen sammenholder man virksomhedens bogføring med bankens,  

altså to uafhængige kilder. 
• Optællinger af kassebeholdninger 

• Debitorer (afstemmes til modtagne kontoudtog) 
• Periodeafgrænsningsposter/forudbetalinger 
• Lager 
• Anlægsaktiver, såvel de materielle som de immaterielle aktiver 

 
Balancens passiver 

• Kortfristet gæld 
• Bankgæld (afstemmes) 
• Lønafstemning, herunder feriepenge og A-skat  
• Momsafstemning og momssandsynliggørelse 
• Vare- og omkostningskreditorer (afstemmes til fakturaer eller modtagne kontoudtog) 
• Forudbetalt af kunder og Periodeafgrænsning i øvrigt (beregnes) 
• Kortfristet del af langfristet gæld (afstemmes)  

• Langfristet gæld 
• Udskudt skat 
• Gennemgang af betalinger i ”nyt år” for skyldige omkostninger 
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XVIII. Dækningsbidrag & dækningsgrad 
 
1. Dækningsbidrag 
Formel:  
Dækningsbidrag = Omsætning (salg) – variable omkostninger (V.O.) 
 
Fx: 
Salg     400 
Var. Omkostninger (fx køb) 200 
Dækningsbidrag (DB)  200 
 
2. Dækningsgrad 
Formel:  
Dækningsgrad (DG) = Dækningsbidrag (DB) i % af omsætning (salg) 
 
Fx 
Omsætning (salg)    400 
Dækningsbidrag (DB)    200 
Dækningsgrad (DG) =   (200/400)*100 = 50% 
 
Definition: Dækningsgrad angiver hvor mange % af omsætningen (salget) virksomheden tjener til 
dækning af øvrige omkostninger. 
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XIX. Budgetkontrol 
 
De faktiske tal (fra regnskabet) holdes op mod de forventede tal (fra budgettet). 
Afvigelser måles altid i forhold til budgettet. 
 
Budgetkontrol laves oftes på måendsbasis eller kvartalesbasis, men kan også laves Ad hoc 
(lejlighedsvis) eller når noget skal undersøges specielt i forbindelse med særlige forhold. 
 

 
 
 
  

Resultatopgørelse/Drift (efter bidragsmetoden) 3. Kvartal 3. Kvartal 3. Kvartal 3. Kvartal År til dato År til dato År til dato År til dato

Budget Regnskab Afvigelser Budget Regnskab Afvigelser

Kr. 1.000   Kr. 1.000   Kr. 1.000 % Kr. 1.000   Kr. 1.000   Kr. 1.000 %

Omsætning (= Salg eller indtægter) 180.000     171.000     (9.000)       -5,0% 600.000     612.000     12.000         2,0%

    

 - Vareforbrug (=Variable ell. Stk.omkostn.) 120.000     112.000     8.000         6,7% 400.000     412.000     (12.000)        -3,0%

  

Dækningsbidrag (= Bruttofortjeneste/-avance) 60.000       59.000       (1.000)       -1,7% 200.000     200.000     -               0,0%

    

 - Markedsføringsomkostninger (=salgsomkostn.) 10.000       11.000       (1.000)       -10,0% 40.000       30.000       10.000         25,0%

    

Markedsføringsbidrag 50.000       48.000       (2.000)       -4,0% 160.000     170.000     10.000         6,3%

    

 -"Kontante kapacitetsomkostninger" (= F. O.) 35.000       36.000       (1.000)       -2,9% 110.000     115.000     (5.000)          -4,5%

    

Indtjeningsbidrag 15.000       12.000       (3.000)       -20,0% 50.000       55.000       5.000           10,0%

    

 - Afskrivninger (= værdiforringelser) 2.000         2.000         -            0,0% 6.000         6.000         -               0,0%

    

Resultat før renter 13.000       10.000       (3.000)       -23,1% 44.000       49.000       5.000           11,4%

    

 - Renteomkostninger (= finansielle omkostn.) 1.000         2.000         (1.000)       -100,0% 4.000         3.000         1.000           25,0%

    

Resultat før skat 12.000       8.000         (4.000)       -33,3% 40.000       46.000       6.000           15,0%

Dækningsgrad 33,3% 34,5% 33,3% 32,7%

Overskudsgrad 6,7% 4,7% 6,7% 7,5%
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XX. Undervisere  

  
   H. P. Hansen, cand.merc.      Sanne Marcus, cand.merc. 
   Mail: hp@supplement.dk         Mail: sm@supplement.dk 
   Telefon: 2221 2688      Telefon: 2616 8017 
 
Kursisterne siger 

”Det hele giver pludselig mere mening! Jeg havde fornøjelsen af H.P. Hansen og Sanne Marcus på 
kurset "Regnskab for ledere." Og hold nu op det var alle pengene værd. For det første var det to 
fantastiske undervisere, der virkelig formår at lave en let og underholdende stemning, trods et 
"tørt" emne. og for det andet, så formår de virkelig at undervise ud fra kursisternes egne 
problematikker, så det hele pludselig giver meget mere mening. Jeg er taget hjem med en helt 
anden indsigt i virksomhedens økonomi, og specielt en meget udvidet horisont omkring 
mulighederne med et regnskab. Jeg var helt ked af at der ikke var flere økonomikurser jeg kunne 
komme på. Stor ros til begge herfra. 

Trine Borup, Salgschef & Bestyrelsesmedlem, Bo-vent A/S 
 
“Vi havde den glæde at have H.P. Hansen som underviser i forbindelse med et to dages internt 
kursus i regnskab og økonomi. Det blev et par meget lærerige og fornøjelige dage i selskab med 
H.P. Hansen. Kurset var tilrettelagt i en fin kombination af tavleundervisning og caseopgaver, og 
kursisterne blev inddraget i stor stil. Samtidig evnede H.P. Hansen at videreformidle budskabet på 
en uformel måde, og han fornemmede hurtigt, på hvilket niveau undervisningen skulle foregå. Alt i 
alt en meget positiv og udbytterig oplevelse.” 

Advokat Flemming Keller Hendriksen, Forum Advokater, Roskilde 
 
“Du har virkelig formået at kommunikere “tørt materiale” på en meget pædagogisk og 
underholdende måde. Samtidig har du anvendt mange praktiske eksempler fra den virkelige 
verden, så det var let at relatere til. Det skal du have stor tak for.” 

Niels A. Schuldt, ECCO 
 
Kurserne er både lærerige og underholdende. Som kursisterne siger: 
”… jeg var virkelig positivt overrasket over, hvor spændende du kunne gøre et regnskabskursus. 
Udbyttet var stort ift. vores afdeling.” 

Mette Jensen, Account Manager, Nykredit International, København 
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	Overtrædelser af bogføringsloven Hvis revisor har afgivet erklæring om revision eller afgivet en erklæring efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandarder for små virksomheder (udvidet gennemgang) i årsrapporten, skal revisor give oplysninger om eventue...
	1. Digital opbevaring af regnskabsmateriale I første del af lovforslaget lægges der op til, at virksomheder skal omlægge deres procedurer for opbevaring af regnskabsmateriale og at materialet skal sikkerhedskopieres digitalt.
	Det centrale punkt er kravet om digital opbevaring af regnskabsmateriale og en sikkerhedskopi heraf.  Mindre virksomheder med personlig hæftelse er undtaget.
	2. Digital bogføring Den anden fases hovedelement er digitaliserede bogføringssystemer, som fremover skal benyttes af alle virksomheder, der har pligt til at udarbejde en årsrapport, samt personligt ejede virksomheder, hvor den årlige nettoomsætning o...
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	"Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang.   Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller ...
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