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Mentaliseringseksperiment

John går ind i sit soveværelse, 
han går lidt rundt derinde 

og går så ud igen.



Et menneske, der mentaliserer, vil måske tænke:

▪ Måske ledte John efter noget, han ville finde, og som han troede
var i soveværelset.

▪ Måske hørte John noget i soveværelset og ville finde ud af, hvad 
der var årsag til lyden. 

▪ Måske glemte John, hvor han skulle hen. Måske var det i 
virkeligheden hans hensigt at gå nedenunder.

▪ Måske var John træt og var ved at gøre sig klar til at gå i seng.  
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Mentaliseringseksperiment



Et menneske, der IKKE mentaliserer, vil måske tænke:

▪ Måske er det bare noget, John gør hver dag på det her tidspunkt: 
Han går ind i soveværelset, går rundt og går ud igen. 

Minus fokus på tanker, følelser og behov.
Ingen forestilling om den andens Sind. 

Forklaringer findes i adfærd, systemer og 
egne erfaringer.

Mentaliseringseksperiment
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Call Me | Tal ordentligt - Det koster ikke noget 













Mentaliseringsboxen:

Konkret mentaliseringsredskab

til at reflektere over

Ydersiden og Indersiden



At minde sig selv om den rette indstilling:



Emosjonsveiledning - Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning









Beierholm
Ændret lovgivning 
Fokusområder 
Nye krav
Oplæg 26. januar 2023 



Præsentation

Advokat Lene Diemer

25 års erfaring med rådgivning af private, der udfører 
opgaver på det sociale område, uddannelses-, 
beskæftigelses- og sundhedsområdet.
Sidder selv i bestyrelse i 3 erhvervsdrivende fonde, 2 
almennyttige uddelingsfonde og 2 anpartsselskaber.
Har desuden siddet i Merkur Andelskasses 
repræsentantskab og bestyrelse

Mobil: 29 25 40 17
Mail: Ldi@cphlex.dk 



Mangfoldighed 
og et godt 
supplement til 
det som 
kommuner og 
regioner kan.? 

• Min tilgang er konstruktiv dialog og at kvalitet 
og sikring af udsatte menneskers vilkår og 
forhold er vigtigt. Sådan er det også for jer –
nogen gange er jeg i tvivl om, hvorvidt 
tilsynene er enige med os.

• Mit syn på tilsynene kan af den grund godt 
virke negativt, men det er, fordi sådan ser mit 
skrivebord ud.

• Fokus for jer skal altid være på alt det positive 
I gør for sårbare børn, unge og voksne –nogen 
gange kunne tilsynene godt bruge det som 
udgangspunkt for deres tilgang.



Revideret lov 
vedtaget i 2022 

• Folketinget vedtog en revision af Lov om 
Socialtilsyn i 2021, der trådte i kraft 1. 
februar 2022 og 1.7. 2022.

• Loven er en styrkelse af socialtilsynet og 
en styrkelse af det økonomiske tilsyn med 
sociale tilbud – også offentlige

• Lovforslaget var oprindeligt tænkt som en 
oprydning af ”profit på velfærd” og var 
markant skarpere end det endte ved 
vedtagelsen. 



Udfordring nu:
Ny regering med 
andet syn på 
private –måske –
og ingen vejledning 
……..endnu 

• Ministeriet har lovet at udsende 
vejledning 

- Først før sommerferien, så lige 
efter sommerferie, så blev det 
efter valget og nu er der ny 
regering og vi ved ikke rigtigt, 
hvor den står……..

- Derfor udvikler tilsynene nu 
deres egen praksis –måske på 5 
forskellige måder



Stramninger

• Indskærpes at bestyrelsen har ansvaret for
at regnskabet aflægges efter reglerne i Lov
om Socialtlsyn og bekendtgørelse:

• Revisor laver regnskab, men I skal som 
bestyrelse kontrollere, at revisor 
udarbejder regnskabet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse 
om revision m.m. for private tilbud, 
herunder at der laves 
forvaltningsrevision/juridisk/kritisk 
revision og at kvalitetsmodellen opfyldes 
for så vidt angår punkter om soliditet, 
omsætning, sygefravær, 
personalegennemstrømning m.m.m. 
(Bekendtgørelsen om socialtilsyn § 14). 
Der indføres desuden en række nye 
nøgletal, der skal indberettes, 
lederlønning, udbytte for ApS’er.



Stramninger 
fortsat…..

• Nøgletal fremgår af årsrapporten – andre skal I selv 
sørge for kommer med i ledelsesberetning eller direkte 
indskrevet på Tilbudsportalen. Nogen tilsyn vil gerne 
have bestyrelsens årsberetning (antal møder, temaer 
for møder etc.)

• Budget og regnskab må ikke afvige væsentligt – gælder 
for regnskabsaflæggelse for 2022

• Af regnskaber skal fremgå flere nøgletal end tidligere, 
udbytte skal oplyses på Tilbudsportalen, lederlønninger 
skal oplyses fuldt ud med alle ordninger, revisor kan 
afsættes af tilsynet. Revisor skal udfylde et særligt 
skema til tilsynet. Transaktioner mellem nærtstående 
skal være på markedsvilkår, herunder også huslejen. 
Tilsynet kan iværksætte en valuarvurdering på 
tilbuddets regning.

• Ingen faste procentsatser for hensættelse til 
konsolidering!



Stramninger 
fortsat…..

Bestyrelsen har ansvaret for den 
overordnede strategiske ledelse og 
udvikling af stedet
Tilsynene vil derfor se en aktiv og 
kompetent bestyrelse og forlanger at se 
cv for bestyrelsesmedlemmer, referater 
af bestyrelsesmøder, mødefrekvenser, 
strategi for tilbuddets udvikling. 
Samtidig er det til gengæld muligt at give 
honorar til bestyrelsen samt dækning af 
de med bestyrelsesarbejdet nødvendige 
omkostninger. Ingen faste takster – skal 
stå i  et rimeligt forhold til opgavens 
omfang.



Stramninger 
fortsat…..

Der er indført en ret for medarbejderne til at 
få valgt en medarbejderrepræsentant – ikke 
rigtigt fastsat endnu, hvordan. 

ApS’er kan følge bekendtgørelse for 
selskaber 

Fondene må finde en vej….

Der kan fastsættes visse forudsætninger for 
at deltage i bestyrelsesarbejdet, anciennitet, 
tilknytning til tilbuddet, ikke ledere, men 
administrativt personale kan godt vælges 



Stramninger 
fortsat…..

Medarbejderrepræsentanten indgår på lige fod 
med øvrig bestyrelse, får honorar, har 
tavshedspligt og  er beskyttet efter 
tillidsmandsreglerne.
Lige nu er det et godkendelseskrav, at der skal 
være medarbejderrepræsentation i bestyrelsen.
Dvs ingen medarbejderrepræsentant kan betyde 
fratagelse af godkendelsen. Bliver vist nok lavet 
om.
Skal være opfyldt inden udgangen af 2024 eller 
træder i kraft, hvis der sker udskiftning af 
bestyrelsen inden udgangen af 2024. Kan være 
en fordel at tage med ved evt. 
vedtægtsændringer nu og det kommende år.



Stramninger 
fortsat……

• Der stilles ud over medarbejderrepræsentant en 
række særlige krav til bestyrelsernes 
sammensætning:

• Flertal skal være uafhængig af leder (ikke 
uvildig)

• Flertal må ikke udgøres af personer, der udlejer 
ejendomme, større aktiver eller personale 
(vikarer) til tilbuddet eller personer der sidder i 
bestyrelsen for selskaber eller fonde, der 
forestår en eller flere af ovennævnte aktiviteter 
eller advokater og revisorer, der sidder i fonde 
eller selskaber, der forestår ovennævnte 
aktiviteter – dette gælder også for ledende 
ansatte



Tilbuds-
bestyrelser

• Lige nu også fokus på bestyrelser på 
tilbudsniveau (P-nummer) – og 
medarbejderrepræsentation –

• Helt kapitel for sig……



Særlige 
forhold vedr. 
de sociale 
tilbud, leder

• For så vidt angår lederne er der særlige regler om, at 
ledelsen ikke må sidde i bestyrelsen med stemmeret. Til 
gengæld er alt om, at nærtbeslægtede ikke må udgøre 
bestyrelsens flertal og at mindst 1 medlem skal være 
uafhængigt af tilbuddets leder fjernet mod, at der er 
indført et uafhængighedskrav 

• I lovens § 13 fremgår, at vedtægterne skal redegøre for 
ledelsens udpegning, opgaver, ansvar og dispositionsret 
overfor 3. mand

• Kravet om, at sammensætningen af bestyrelsen er ”lex 
specialis” – særlovgivning, da fx anpartsselskaber ikke i 
henhold til selskabslovgivningen skal have en bestyrelse, 
at ledere i andre sammenhænge gerne må sidde med i 
bestyrelsen med stemmeret



Særlige 
forhold

• Skærpede regler for oplysningspligt af egen drift.
• Godkendelse af større vedligeholdelsesarbejder og 

forbedringer skal godkendes af tilsynet inden de må 
iværksættes – er det ok, at de kun er godkendt i forbindelse 
med budgettet? Vær obs på dette.

• Anvendelse af ejendommen skal være godkendt af 
beliggenheds kommunen eller fremgå af lokalplan – for nye 
steder



Oplysnings-
pligt

• Forpligtelse til af egen drift at indberette forhold af 
betydning for godkendelsen og væsentlige 
ændringer både til socialtilsyn og kommuner (§ 12 –
god at læse)

• Tilsynet har nu også ret til at videresende 
oplysninger om tilbuddet til andre tilsyn 
(Arbejdstilsyn, Patientsikkerhedsstyrelsen, 
Fødevarestyrelsen og, og, og…..) – også når de 
kommer fra en whistleblower

• Samarbejde mellem tilsyn med henblik på 
koordinering af tilsyn



Andre tiltag

• Afskaffelse af enkeltmandsvirksomheder, der 
skal omdannes til ApS inden for en 3-årig 
overgangsperiode (inden udgangen af 2024).

• Skærpet tilsyn uden påbud
• Karantæne for ledelsen ved ophør af 

godkendelse. 5 års udelukkelse af 
beskæftigelse på ledelsesniveau indenfor 
området! Men det gælder også for offentlige 
tilbud.



Spørgsmål?



Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Økonomistyring anno 
2023
 Susanne Sørensen
 Arrangement Bo- og opholdssteder, 26.01.23



Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Effektivisering af 
økonomistyringen



Integration af eksterne systemer mv.

• Bank
• Løn
• Budget
• Andet, herunder digitalisering
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Hel eller delvis integration med banker

• Import af bankposteringer
• Automatisk overførsel af bankposteringer direkte fra netbanken

• Giver mulighed for:
• Posteringer direkte ind i kassekladden
• Match imellem bilag og posteringer
• Afstemning

• Direkte fordele:
• Tidsbesparelse ifm. indtastning og afstemning
• Mulighed for bilags- og posteringsmatch
• Løbende opdatering og afstemning
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Integration med lønsystem

• Overførsel af tidsregistrering og løn til lønsystem (mulighed)
• Overførsel af lønkørsel direkte fra lønsystem
• Automatisk kontering af lønkørsel 

• Giver mulighed for:
• Posteringer direkte ind i kassekladden
• Afstemning

• Direkte fordele:
• Tidsbesparelse ifm. indtastning og afstemning
• Ensartet bogføring hver gang
• Løbende opdatering og afstemning
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Budget i økonomisystem

• Overførsel af budgettal på kontoniveau
• Individuel periodisering af budgettal (på kontoniveau, f.eks. forsikringer, kontingenter mv.)

• Giver mulighed for:
• Direkte opfølgning på kontoniveau

• Direkte fordele:
• Tidsbesparelse ifm. udarbejdelse af specificeret budgetopfølgning
• Direkte opfølgning på kontoniveau, herunder på væsentlige afvigelser i året 
• Nemmere og hurtigere opfølgning på direkte forhold (konto og ikke gruppe)
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Bilagshåndtering - pixi

• Bilagsanmodning og -indsendelse
• App-muligheder til medarbejdere
• Smart-funktioner i form af aflæsning, bilagsmatch og konteringsforslag (genkendelse)
• Godkendelse

• Giver mulighed for:
• Hurtigt overblik over posteringer, hvor der mangler bilag
• Elektronisk indsendelse af bilag som billede via app (nemt og hurtigt)

• Direkte fordele:
• Tidsbesparelse ifm. manuel søgning af manglende bilag
• Tidsbesparelse ifm. fremsendelse og returnering af bilagsanmodning
• Nemt for alle parter
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Andet, herunder digitalisering

• Brug systemet fuldt ud:

• Fakturering og debitormodul (evt. med automatisk udligning)
• Kreditorbilag/købsbilag og kreditormodul (evt. med automatisk betaling og udligning)
• Periodisering (væsentlige)
• Genbrug posteringer måned for måned (f.eks. afskrivninger, periodisering opholdsbetalinger mv.)
• Afstemning
• Smart-funktioner og søgninger
• Automatisering (f.eks. månedsvise afskrivninger, renter el.)
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Andet, herunder digitalisering – fortsat –

• Benyt afdelinger og fordelingsnøgler
• Kontoniveau
• Posteringsniveau

• Digitalisering og opbevaring i aktiver
• Bilag
• Afstemninger
• Regnskabsmateriale

• Budgetopfølgning og -rapportering (væsentlige afvigelser i året)
• Benyt muligheder for udtræk i excel mv.
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Rapportering



Grundlag for rapportering
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Økonomisystem

• Et godt tilrettelagt økonomisystem kan danne baggrund for løbende rapportering, herunder:
• Kontoplan/opbygning (senere)

• Afdelinger – hvor tjenes pengene ?
• Indenfor tilsyn
• Udenfor tilsyn

• Fordelingsoverblik – har vi fordelt det hele, og er det retvisende ?
• Fordelingsnøgler (budget og regnskab
• Indenfor tilsyn
• Udenfor tilsyn

• Budgetopfølgning på afdelingsniveau
• Indenfor tilsyn
• Udenfor tilsyn

26. januar 2023ØKONOMISTYRING ANNO 2023



Økonomisystem – fortsat –

• Afvigelsesforklaring, herunder væsentlige afvigelser 
• Indenfor tilsyn
• Udenfor tilsyn

• Evt. handlingsplan ud fra budgetopfølgning og afvigelser 
• Indenfor tilsyn (evt. kontakt til tilsynet)
• Udenfor tilsyn
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Opbygning af kontoplan

• Gør tingene smart og sammenligneligt
Link til Link til

koncern- GUIDE
noter INDHOLD

Navn Budgetår:
Adresse

Postnummer og by
Kontaktperson

Telefonnr./mailadr. Dato:

ÅRSBUDGET BUDGET DKK

Forventet

INDTÆGTER Antal Takst Delsum Sum belægningspct. GUIDE

Indtægter på ydelser godkendt efter SEL
Takstfinansierede og abonnementsfinansierede ydelser:
[Beskrivelse af ydelser] (tast sum) (tast gns.%)

[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter] á 0
[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter] á 0
[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter] á 0

[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter] á 0
[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter] á 0

Andre indtægter (Almindelige indtægter):
[Beskrivelse af andre indtægter]

[Indtægtstype] 0
[Indsæt ydelse OG angiv hvilken § i SEL, som denne er godkendt efter] á 0

Omsætning (Indtægter) i alt 0 0

Akkumuleret omsætning (indtægter) i alt (Delsum og Sum i alt) 0

DIREKTE OG INDIREKTE DRIFTSOMKOSTNINGER
Antal Antal

fuldtids- som modt.

PERSONALEOMKOSTNINGER ansatte honorar GUIDE
Samlet ledelse 0,00

Borgerrelateret personale 0,00
Ikke-fastansat personale 0,00

Administrativt og teknisk personale 0,00
Bestyrelseshonorar

PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 0,00 0

BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER GUIDE
Tøj og lommepenge

Aktiviteter, husholdning og transport

Ekstern behandling/rådgivning borgere 
Beskæftigelses-/værkstedsomkostninger

BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER I ALT 0

BUDGETSKEMA for private tilbud (iht. BEK om Socialtilsyn)

Udfyld de gule felter (obligatoriske) orange felter er frivillige felter - resten beregnes automatisk
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Opbygning af kontoplan

• Gør tingene smart og sammenligneligt
  Ej revideret   
 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret 
Beløb i DKK 2022 2022 2022 2021 

     
Opholdsbetalinger 0 0 0 0 

Omsætning i alt 0 0 0 0 
     
Personaleomkostninger 0 0 0 0 
Borgerrelaterede omkostninger 0 0 0 0 
Administrationsomkostninger 0 0 0 0 
Kompetenceudvikling 0 0 0 0 
Ejendomsomkostninger 0 0 0 0 

Resultat før af- og nedskrivninger 0 0 0 0 
     
Af- og nedskrivninger 0 0 0 0 

Resultat før finansielle poster 0 0 0 0 
     
Andre finansielle indtægter 0 0 0 0 
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 

     
     

 

26. januar 2023ØKONOMISTYRING ANNO 2023



Opbygning af kontoplan

• Gør tingene smart og sammenligneligt

BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER GUIDE
Tøj og lommepenge
Aktiviteter, husholdning og transport

Ekstern behandling/rådgivning borgere 
Beskæftigelses-/værkstedsomkostninger
BORGERRELATEREDE OMKOSTNINGER I ALT 0
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Opbygning af kontoplan

• Gør tingene smart og sammenligneligt
(og få væsentlige afvigelser forærende)
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Eksempler på afrapportering

Kommer senere
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Eksempel fra e-conomic (inkl. tilpasning i excel)
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Eksempel 1 - light
Budgetopfølgning pr. 31.01.23

Året 2023

Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget
01.01.23- 01.01.23- 01.01.23- % Bemærkning 01.01.23- 01.02.23- Note Korrektion Forventet % Budget

Beløb i t.DKK 31.01.23 31.01.23 31.01.23 31.01.23 31.12.23

Opholdsbetalinger 550 667 -117 83 550 7.333 7.883 99 8.000
  
Personaleomkostninger 475 458 -17 104 475 5.042 5.517 100 5.500
Lønkronea ndel 86 69 86 69 70 69

Borgerrelaterede omk. 45 50 5 90 45 550 595 99 600
 

Administrationsomk. 60 56 -4 107 60 619 679 101 675
 

Kompetenceudvikling 25 19 -6 133 25 206 231 103 225
 

Ejendomsomk. 50 21 -29 240 50 229 279 112 250
 

Af- og nedskrivninger 13 13 0 100 13 138 150 100 150
  
Renter, netto (omk.) 5 4 -1 120 5 46 51 102 50

Resultat -123 46 -168 -123 504 0 382 550

Egenkapital pr. 01.01.23 jf. årsregnskab 2022 2.500
Forventet resultat 2023 jf. ovenfor 382

Forventet egenkapital ultimo 2023 2.882

Likvide beholdinger pr. 31.01.23 2.000

Heraf modtaget forud i opholdsbetalinger -575
Skyldige a-skatter mv. -160
Skyldige kreditorer 140
Tilgodehavende oph. 0

Fri likviditet pr. 31.01.23 1.405
Feriepengeforpligtelse -550

Fri likviditet pr. 31.01.23 855

Perioden 01.01.-31.01.23 Året 2023
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Eksempel 2 - light
Budgetopfølgning pr. 31.03.23

Beløb i  t.DKK Real. Budg. Afv. Real. Budg. Afv. Real. Budg. Afv. Real. Budg. Afv.

Omsætning 2.700 3.000 -300 2.000 1.500 500 1.000 750 250 5.700 5.250 450

Personaleomkostninger 2.100 2.100 0 1.350 1.175 -175 700 500 -200 4.150 3.775 -375
Lønkroneandel 78 70 68 78 70 67 73 72

Borgerrelaterede omkostninger 300 300 0 50 50 0 49 0 -49 399 350 -49
Administrationsomkostninger 150 150 0 50 50 0 14 0 -14 214 200 -14
Kompetenceudvikling 50 50 0 50 50 0 0 0 0 100 100 0
Lokaleomkostninger 150 250 100 100 100 0 0 0 0 250 350 100

Resultat før afskrivninger -50 150 -200 400 75 325 237 250 -13 587 475 112

Afskrivninger 5 5 0 5 5 0 5 5 0 15 15 0
 

Resultat før renter -55 145 -200 395 70 325 232 245 -13 572 460 112

Renter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Periodens resultat -55 145 -200 395 70 325 232 245 -13 572 460 112

t.DKK Soliditet

Aktiver jf. balancen 3.000

Egenkapital primo året 750
Periodens resultat 572
Egenkapital pr. 31.03.23 1.322 44

Likvide beholdninger pr. 31.03.23 jf. balancen 3.500

Tilgodehavende opholdsbetalinger 250
Skyldige kreditorer (inkl. lønposter mv.) -500
Forudbetalinger fra anbringende kommuner -2.000
Likviditet pr. 31.03.23 (før investeringer og feriepenge) 1.250

TotalAfdeling 1 - tilsyn Afdeling 2 -tilsyn Afdeling 3 - udenfor tilsyn
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Fokus ifm. rapportering

• Resultater
• Afvigelser
• Lønkrone*
• Likviditet
• Nøgletal
• Forskydninger imellem afdelinger/aktiviteter (fordelinger mv.)

*Husk også fokus på:
• Personalenormering
• Sygefravær
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Fokusområder omkring 
økonomi



Ændring i nøgletal og noter mv.

• Nye eller ændrede nøgletal og noter, herunder:

• Udbytte (oplysninger)
• Løn til øverste ledelse (opgørelse)
• Koncernnote (gælder også budget)
• Forklaring af væsentlige afvigelser (vi afventer vejledning i forhold til definition af ”væsentlige”) 
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Større bygnings- og vedligeholdelsesarbejder i året

• Krav om løbende godkendelse af større bygnings- og vedligeholdelsesarbejder 

• Budget er jf. socialtilsynene IKKE tilstrækkeligt (vi afventer vejledning)
• Definition af ”større” (vi afventer vejledning)
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Reelle ejere

• Vær OBS på, at det skal dokumenteres, at undersøgelse er foretaget

• Husk at gemme dokumentationen
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Funktionsadskillelser

• Husk vigtigheden af funktionsadskillelser

• På likvidområdet
• På lønområdet

Vær OBS på nødplaner ifm. etablering af godkendelsesprocedurer jf. ovenfor (bring evt. 3. 
mand i spil)
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Den nye bogføringslov



De fire nye krav i Bogføringsloven

d
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Den nye bogføringslov 
 Fire nye krav som følger med den nye bogføringslov

 Aktuelle krav (2022)

Krav om beskrivelse af procedurer for bogføring 
og opbevaring af regnskabsmateriale

Krav 1 – Procedurebeskrivelser

Krav om udarbejdelse af afstemninger, der 
sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige 
indberetninger til ”Det offentlige”

”Regnskabsmateriale” udvides til at omfatte 
dokumentation for noter og ledelsesberetning 
samt skøn og vurderinger i regnskabet

Krav 2 – Afstemninger

Krav 3 – Regnskabsmateriale

Fremtidige krav (tidligst fra 2024)

Krav om digital bogføring samt digital 
opbevaring af bogføring og bilag

1. Anvendelse af digitalt bogføringssystem godkendt 
af ERST, eller

2. Anvendelse af specialudviklet bogføringssystem, 
der lever op til samme krav

Krav 4 – Digitale bogføringssystemer

Krav om brug af e-faktura og øvrige e-
dokumenter (e-kvitteringer, e-ordrer og 
lignende)

Fremtidige krav (ukendt tidshorisont)
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De fire nye krav – i dybden
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Krav 1: 
Procedurebeskrivelser



 Beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale

Hvad siger loven?

Der er krav om at udarbejde en 
beskrivelse af virksomhedens 
procedurer for bogføring, herunder:

• En beskrivelse af virksomhedens 
procedurer for at sikre, at alle 
virksomhedens løbende transaktioner 
registreres,

• En beskrivelse af virksomhedens 
procedurer for at sikre, at 
regnskabsmateriale opbevares på 
betryggende vis, og

• Hvilke medarbejdere der er ansvarlige 
for de nævnte procedurer.

Hvad ved vi nu?

Erhvervsstyrelsen har d. 30. september 2022 offentliggjort en skabelon med tilhørende 
vejledning, hvis primære formål er at hjælpe mindre virksomheder med at lave en korrekt 
beskrivelse af deres procedurer for bogføring. For mindre virksomheder vil en 
standardiseret beskrivelse på 2-3 sider kunne opfylde kravene. For mere komplekse 
virksomheder, vil det være mere omfattende med henvisning til yderligere beskrivelser.  
ERST har samtidig oplyst, at kravet om procedurebeskrivelse først skal efterleves i det 
førstkommende nye regnskabsår efter skabelonen er offentliggjort, dvs. fra 1. januar 
2023 for de fleste (kalenderårsregnskab). ERST har dog oplyst, at virksomheder med 
regnskabsafslutning 30.09.22 først skal efterleve kravet fra 01.10.23.

Hvad ved vi ikke?

Grundlaget for at udarbejde beskrivelserne er på plads. Nu udestår alene hvordan ERST 
vil fortolke og følge op. 
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Krav 1 – Procedurebeskrivelser
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Krav 1 – Procedurebeskrivelser
 Beskrivelse af procedurer for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale

• Hvem skal udarbejde?
• Alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D
• Virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning over DKK 300.000 

• Må kun udarbejdes på følgende sprog
• Dansk, norsk, svensk eller engelsk

• Skabelon fra ERST 
• Word-skabelon
• Frivilligt at anvende
• Tiltænkt mindre virksomheder, dvs. regnskabsklasse B (og klasse A i samme størrelse)
• Kan også anvendes af større virksomheder, evt. ved at henvise til detaljerede beskrivelser

• Ajourføring
• Beskrivelsen skal til enhver tid være ajourført
• Opdatering nødvendig, når reglerne om digital bogføring træder i kraft
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Opbygning af procedurebeskrivelse

ØKONOMISTYRING ANNO 2023

Generelle oplysninger

Virksomhedens CVR-nummer

Ansvarlige personer

Ekstern varetagelse af 
bogføringsopgaver

CVR-nummer på evt. ekstern 
varetager af 

bogføringsopgaver

Bogføringssystem

Kontoplan

Registrering og 
afstemning af 
transaktioner

Oversigt over transaktioner på 
væsentlige områder/typer af 

transaktioner

Procedure for registrering af 
transaktioner

Afstemning af bogføringen

Procedure for 
opbevaring og 

fremfinding

Opbevaring af 
regnskabsmateriale

Betryggende opbevaring

Fremfinding af 
regnskabsmateriale

Beskrivelserne skal blot være 
tilstrækkelige til, at personer 

med rimelig indsigt i bogføring 
kan finde ud af, hvordan 

bogføringen er tilrettelagt, samt 
fremfinde og udskrive alt 

regnskabsmateriale
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Krav 2: Afstemninger



Krav 2 - Afstemninger
Krav om udarbejdelse af afstemninger, der sikrer et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger til 
”Det offentlige”

Hvad siger loven?

Der er krav om udarbejdelse af 
afstemninger, der er nødvendige for at 
sikre, at der foreligger et opdateret 
grundlag for lovpligtige indberetninger 
eller angivelser om moms, skatter, 
afgifter og års- og delårsrapporter. 

Afstemninger skal foretages senest på 
dagen for udløbet af fristen for 
indberetning/angivelse.

Det er ikke tilstrækkeligt kun at 
udarbejde afstemninger i forbindelse 
med årsafslutning, hvis virksomheden er 
momsregistreret eller har ansatte.

Hvad ved vi nu?

De konkrete afstemninger vil afhænge af typen af indberetning/angivelse samt 
virksomhedens forhold. Generelt er det et krav, at bogholderiet er ajourført forud for 
indberetninger, herunder at bankkonti m.v. er afstemt. Derudover skal de poster, som 
indberettes, afstemmes eller sandsynliggøres på en relevant måde. 

Hvad ved vi ikke?

Der er ingen formkrav til afstemningerne, men det er nærliggende at tage udgangspunkt i 
de afstemninger/arbejdspapirer, som blev udarbejdet i forbindelse med senest aflagte 
årsrapport. Hvis der er historik for bogføringsfejl eller manglende afstemninger, skal der 
sandsynligvis strammes op.

Umiddelbart forventes ikke yderligere vejledning, så det er et skøn for den enkelte 
virksomhed, hvad der er tilstrækkeligt for at opfylde kravet.

Før alle indberetninger efter 1/7 2022
Hvornår skal 
afstemninger 
foreligge?
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Beierholms anbefalinger

Afstemninger, der sikrer et opdateret grundlag for indberetningerne:

- Afstemninger af likvide konti (kassebeholdning/bankkonti)
- Opgørelser af debitorer/kreditorer
- Afstemninger derudover vil afhænge af typen af indberetningen og bogføringens tilrettelæggelse: 

Moms :

•Systemgenereret momsrapport –
eller

•Momssandsynliggørelse

•Afstemning der ÅTD viser, at de 
bogførte beløb stemmer overens 
med alle felter i 
momsindberetningen

Lønsumsafgift:

•Lønafstemning med forklaringer på 
eventuelle afvigelser til eIndkomst

•Kontrol af at alle (tilgodehavende) 
lønrefusioner er bogført

Afgifter - generelt: 

•Opgørelse af grundlaget for 
indberetningen skal foreligge 

•Kontrol af fuldstændigheden på de 
relevante bogføringskonti

Årsafslutning 

Afstemning/dokumentation for alle 
relevante poster f.eks.

•Anlægskartotek
•Lager
•Tilgodehavender
•Egenkapitalbevægelser
•Lån og anden gæld
•Periodiseringer
•Lønafstemning

ØKONOMISTYRING ANNO 2023

Krav 2 – Afstemninger
Alle indberetninger 
efter den 1/7 2022 
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Krav 3: 
Regnskabsmateriale



Krav 3 - Regnskabsmateriale

Hvad siger loven?

Definitionen på regnskabsmateriale 
udvides til – udover bilag og bogføring -
også at omfatte dokumentation 
for oplysninger i noterne 
og ledelsesberetningen i 
årsrapporten og for skøn og 
vurderinger foretaget i forbindelse 
med udarbejdelse af 
virksomhedens årsrapport.

Regnskabsmateriale skal – som hidtil -
opbevares i 5 år fra udgangen af det 
regnskabsår, materialet vedrører.

Hvad ved vi nu?

Omfanget af kravet er individuelt, men vil for de fleste mindre virksomheder kun omfatte 
få oplysninger pga. begrænsede oplysninger i ledelsesberetning, noter og få skøn og 
vurderinger. Der er ikke krav om digital opbevaring af disse oplysninger.

Kravet gælder for regnskabsår med balancedag 1. juli 2022 eller senere.

Hvad ved vi ikke?

Vi ved ikke om dokumentationskravet for skøn og vurderinger også omfatter situationer, 
hvor regnskabet ikke påvirkes (fx nedskrivningstest). Afklares med ERST.

”Regnskabsmateriale” udvides til at omfatte dokumentation for noter og ledelsesberetning samt skøn og 
vurderinger i regnskabet

Balancedag 30/6 2022: Nej
Balancedag 30/9 2022: Ja (frist 31/3 2023)
Balancedag 31/12 2022: Ja (frist 30/6 2023)

Hvornår omfattes 
regnskabsmateriale af 
opbevaringskravet?
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Vi er et uafhængigt medlem af det globale 
rådgivnings- og revisionsnetværk

Krav 4: Digital bogføring



Krav 4 – Digitale bogføringssystemer
 Krav om digital bogføring samt digital opbevaring af bogføring og bilag

Hvad siger loven?

Virksomheder, der er omfattet af 
regnskabspligt, eller hvor omsætningen 
i to på hinanden følgende indkomstår 
overstiger DKK 300.000, skal i et digital 
bogføringssystem registrere 
virksomhedens transaktioner, og 
opbevare registreringer og de bilag, der 
dokumenterer registreringerne.

Virksomhederne skal enten sikre, at det 
digitale bogføringssystem, de anvender, 
er registreret hos og godkendt af 
Erhvervsstyrelsen, eller alternativt 
overholde de samme krav i et 
egenudviklet system.

Hvad ved vi nu?

Der er alene fastsat nogle overordnede krav til digital bogføring og digital opbevaring.

Hvad ved vi ikke?

En række detaljerede regler er ikke fastlagt i loven, herunder kravene til digitale 
bogføringssystemer inkl. regler om anmeldelse og registrering. Bekendtgørelse herom 
forventes klar i januar 2023. Bogføringssystemerne skal herefter færdigudvikles og 
forventes klar til 1. juli 2023. Hvordan subsystemer behandles og hvilke krav gælder for 
specialtilpassede bogføringssystemer er endnu uklart.

Ikrafttrædelsestidspunkt er ikke fastlagt endnu – det bliver TIDLIGST 1. juli 2024 for 
regnskabsklasse B-D og 1. januar 2026 for regnskabsklasse A. Der gives et halvt år –
reelt et helt år – yderligere til dem med specialtilpassede bogføringssystemer.
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