Bogføringslovens krav
til virksomheden

FORORD
Bogføringsloven opstiller et sæt generelle regler om bogføring for erhvervsdrivende virksomheder, omfattende bogføringskrav, beskrivelse af bogføringssystem, registreringer og dokumentation samt opbevaring af regnskabsmateriale.
BDO ønsker med denne vejledning på en nem og overskuelig måde at give et
overblik over de mange krav og pligter, bogføringsloven stiller til virksomheder.
Vejledningen kan læses fra begyndelsen til enden, eller der kan startes med
checklisten i bilag A, der med referencer til vejledningens tekstdel giver mulighed
for at springe til de afsnit, virksomheden har brug for at få uddybet nærmere.
Virksomheden vil ofte opleve en række positive følgevirkninger i processen med
udarbejdelse og ajourføring af beskrivelsen af bogføringssystemet.
Alle forretningsgange vil bl.a. blive belyst, hvorved eventuelle uhensigtsmæssige
og svage kontroller vil blive afsløret - måske kunne noget gøres hurtigere, bedre,
mere sikkert og effektivt. Endvidere vil virksomheden få sat fokus på system-,
data- og driftssikkerheden i it-anvendelsen.
Resultatet af omtalte proces er, at virksomheden vil være i besiddelse af et fortrinligt værktøj til fremtidig brug på såvel leder- som medarbejderniveau. Ledelsen vil have et værktøj til beslutningsstøtte ved fremtidige strategiske ændringer
og udvidelser på mange områder, og specielt på it-området. På medarbejderniveau vil man have et værktøj til støtte ved fx nyansættelser og ændringer i organisationen. Den enkelte medarbejder vil bl.a. klart få defineret sit ansvarsområde.
Såfremt virksomheden skal kunne anvende beskrivelsen af bogføringssystemet
på en konstruktiv måde, skal denne løbende ajourføres.
BDO håber, at vejledningen kan tjene til inspiration og støtte for virksomheden.
Vi står gerne til rådighed med yderligere information og professionel rådgivning.

BDO
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1. BOGFØRINGSPLIGT
Alle danske erhvervsdrivende virksomheder,
uanset ejer- eller hæftelsesforhold, har pligt til
at bogføre og opbevare regnskabsmateriale efter
bogføringsloven.
En virksomhed er erhvervsdrivende, når den
udøver erhvervsaktivitet eller anses at være
erhvervsdrivende i henhold til lov. Aktie- og
anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er
eksempler herpå.
Udenlandske virksomheder, der har erhvervsaktivitet i Danmark, er også omfattet af bogføringspligten, ligesom ikke-erhvervsdrivende virksomheder (organisationer og sammenslutninger
mv.), der enten er afgifts- eller skattepligtige
eller modtager visse offentlige tilskud, vil være
bogføringspligtige.
Foreninger, der udelukkende har et socialt,
kulturelt, politisk eller humanitært formål, og
ikke tjener penge hertil ved erhvervsdrift, er ikke
omfattet af bogføringspligten.

At have pligt til at bogføre medfører nødvendigvis
ikke en stor byrde for virksomheden, da bogføringen generelt skal tilrettelægges og udføres under
hensyn til virksomhedens art og omfang. Der stilles således langt fra de samme krav til den mindre
håndværks- eller udlejningsvirksomhed som til
den store produktions- eller handelsvirksomhed,
jf. nærmere herom i afsnit 2.2.
Ansvaret for, at virksomhedens bogføring tilrettelægges i overensstemmelse med bogføringsloven,
påhviler ledelsen i virksomheden, eksempelvis
bestyrelse og direktion i et aktie- eller anpartsselskab, eller indehaveren i en enkeltmandsvirksomhed. Der henvises i øvrigt til afsnit 7.

2. GENERELLE KRAV TIL BOGFØRING
2.1 God bogføringsskik
Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i
overensstemmelse med god bogføringsskik, dvs.
hvad der til enhver tid anses som god skik og
brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk
inden for bogføringsområdet.

2.2 Virksomhedens art og omfang
Ved tilrettelæggelsen og udførelsen af bogføringen skal der tages hensyn til virksomhedens art
og omfang. Kravene til virksomheden afhænger
af dens størrelse og kompleksitet, antallet af
transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Andre forhold kan dog også have
betydning, fx virksomhedens branche og it-anvendelse.

Bestemmelserne i bogføringsloven er et udtryk
for, hvad der i det mindste er god bogføringsskik.
Kravene til virksomhedens bogføring kan derved
skærpes over tid uden lovændring. I god bogføringsskik indgår en række specifikke kriterier,
bl.a. krav om, at;

Meget små virksomheder, eksempelvis mindre
landbrug, udlejnings- og håndværksvirksomheder med få eller ingen ansatte, er ud fra bestemmelsen om art og omfang ikke forpligtet til at
tilrettelægge deres bogføring på helt samme
systematiske måde som større virksomheder.
De interne kontroller og afstemninger behøver
nødvendigvis ikke at have samme omfang, og
en eventuel beskrivelse af bogføringssystemet
kan holdes på et absolut minimum. Ofte kræves
der ikke mere end, hvad der er nødvendigt for at
kunne opstille og dokumentere skatteopgørelsen
og momsregnskabet.

• der skal foreligge en beskrivelse af bogføringssystemet for virksomheder, der ikke
anvender et standard økonomistyringssystem
(afsnit 3)
• alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og
så hurtigt som muligt (afsnit 4.2)
• registreringerne skal foretages i korrekt rækkefølge og henvise til bilag mv. (afsnit 4.2)
• afstemning af beholdninger og øvrige løbende bogholderiafstemninger skal foretages
(afsnit 4.2)
• transaktionssporet skal være opfyldt, dvs.
sammenhæng mellem de enkelte registreringer og årsregnskab mv. (afsnit 4.2)
• kontrolsporet skal være opfyldt, dvs. oplysninger, der dokumenterer registreringens
rigtighed, eksempelvis bilag (afsnit 4.3)
• opbevaring af regnskabsmateriale skal ske på
betryggende vis og i en vis periode (afsnit 5).

Omvendt er større og mere komplekse virksomheder forpligtet til at indføre en række interne
kontroller og beskrive bogføringens tilrettelæggelse, opbygning og system ganske detaljeret. En
person udefra med en rimelig viden om regnskab, bogføring og it skal gennem beskrivelsen
kunne opnå indsigt i, hvorledes bogføringssystemet fungerer, jf. afsnit 3.
2.3 Bogføringsmiljø
Virksomheden skal etablere et sikkert bogføringsmiljø, der indeholder kontroller til sikring
mod regnskabsmaterialets ødelæggelse, bort-

I de efterfølgende afsnit uddybes de nævnte
krav.
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skaffelse eller forvanskelse. Retningslinjer for
elektronisk opbevaring af og fysisk adgangskontrol til regnskabsmaterialet er eksempler på
sådanne interne kontroller.

2.4 Bogføring
Bogføringen kan indrettes på flere måder. Valg af
fremgangsmåde og bogføringssystem afhænger
af virksomhedens art, omfang, behov og muligheder. Kravene til god bogføringsskik skal dog
altid være opfyldte.

Regnskabsmaterialet skal tillige sikres mod fejl
og misbrug. Afhængig af den enkelte virksomhed
og dens system kan dette eksempelvis gøres ved
at indføre fysiske eller elektroniske adgangskontroller til bogholderi, systemer og data.

Virksomhedens bogføring vil ofte være bygget
op om et økonomistyringssystem (ERP-system).
En række andre systemer kan være integreret
heri, fx produktions- og projektstyringssystemer,
lønsystemer eller anlægssystemer. Virksomheden kan enten have sit eget system eller leje dette. Såvel de it-mæssige som de manuelle systemer skal være opsat og tilpasset virksomheden
på en sådan måde, at alle lovgivningsmæssige
krav er opfyldte, herunder bogføringsloven.

Ved rettelse i regnskabsmaterialet, herunder
rettelse af registreringer, og i beskrivelsen af bogføringssystemet skal såvel det oprindelige indhold
som indholdet af ændringen tydeligt fremgå. Rettelserne skal dokumenteres ved et internt bilag,
der som minimum henviser til den oprindelige fejl
med angivelse af fejlårsag og type.
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3. BESKRIVELSE AF
BOGFØRINGSSYSTEMET
3.1 Indledning
Anvender virksomheden et specialudviklet økonomistyringssystem eller et standard økonomistyringssystem med væsentlige tilretninger og/
eller integrationer med andre systemer, skal der
foreligge en beskrivelse af bogføringssystemet i
henhold til afsnit 3.2 – 3.5.

heden ikke blot de offentlige myndigheder, men
også den selv og dennes revisor. Eksempelvis
kan beskrivelsen give ledelsen overblik og gøre
organisationsændringer, herunder ansættelse
af nye medarbejdere, nemmere. Endvidere vil
revisors gennemgang af forretningsgange mv.
gøres lettere.

Anvender virksomheden et standard økonomistyringssystem uden væsentlige tilretninger,
behøver der ikke at foreligge en beskrivelse af
bogføringssystemet. Dette forudsætter dog, at
it-leverandøren har udarbejdet en systembeskrivelse, som gør det muligt at følge registreringerne samt fremfinde og udskrive det tilhørende
regnskabsmateriale, og at denne systembeskrivelse opbevares i virksomheden. En beskrivelse
af økonomistyringssystemets muligheder er ikke
tilstrækkelig.

Beskrivelsen skal omfatte den løbende bogføring (registrering af transaktioner), og hvorledes
registreringer fremfindes og udskrives i klarskrift
(opbevaring af regnskabsmateriale). Manuelle
forretningsgange, interne kontroller og it-systemer skal tillige beskrives. I takt med ændringer
i bogføringssystemet skal beskrivelsen ajourføres, således at denne altid afspejler det aktuelle
system.
Det er væsentligt, at beskrivelsen udformes så
systematisk, præcis og overskuelig som muligt
og med anvendelse af almindeligt sprogbrug og
sædvanlige fagudtryk. Beskrivelsen kan alene
affattes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Et standard økonomistyringssystem defineres
som et system, der kan anvendes af flere virksomheder uden andre individuelle tilretninger
end de, der kræves for at kunne afvikle økonomistyringssystemet på virksomhedens it-system.
Virksomhedens mulighed for i mindre omfang
selv at tilrette økonomistyringssystemet til eget
brug og foretage konvertering til nyere versioner
hører under uvæsentlige tilretninger.

Beskrivelsen skal udarbejdes og afpasses efter
virksomhedens art og omfang, herunder virksomhedens størrelse, branche og kompleksitet,
jf. afsnit 2.2.
3.3 Beskrivelsens nærmere indhold
Beskrivelsen af bogføringssystemet kan naturligt
inddeles i følgende bestanddele:

3.2 Beskrivelsens formål og omfang
Formålet med en beskrivelse af bogføringssystemet er, at en udefrakommende person med
en rimelig viden om regnskab, bogføring og den
anvendte teknologi skal kunne følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes
regnskabsmaterialet fremfindes og udskrives i
klarskrift. Med beskrivelsen tilgodeser virksom-

• Organisationsplan
En beskrivelse af bogholderifunktionens
placering i den samlede virksomhed samt en
oversigt over medarbejdernes placering og
ansvarsområde.
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• Forretningsgangsbeskrivelser
En beskrivelse af registreringen af transaktioner, der omfatter virksomhedens manuelle
forretningsgange, arbejdsrutiner og it-systemer samt disse systemers interne kontroller,
herunder eksempelvis bogholderiets ind- og
uddata, anvendelse af EDI (Electronic Data
Interchange), konteringsinstruks og automatisk genererede registreringer.

• hvorledes disse behandles, herunder konteringsinstruks (afsnit 3.4.2)
• hvilke personer der udfører de enkelte opgaver
• hvorledes oplysningerne kan følges fra de
opstår til de rapporteres og omvendt
• hvilke procedurer der anvendes ved årsafslutningen
• hvilke generelle kontroller og sikkerhedsforanstaltninger mv. der forefindes i forbindelse
med anvendelse af it (afsnit 3.4.3).

• Bilagsarkiver
En beskrivelse af regnskabsmaterialets
opbevaring, herunder fysisk placering, samt
hvorledes dette fremfindes og udskrives. Der
henvises nærmere til afsnit 3.5.

Såfremt virksomheden anvender elektronisk
udveksling af data, eksempelvis EDI via et netværk eller internettet, skal aftalen og de tekniske beskrivelser indgå i beskrivelsen, herunder
opbygning og sammenhænge samt oplysning
om software, kommunikation og netværk. EDI er
nærmere omtalt under afsnit 4.3.3.

Beskrivelsen kan udarbejdes enten verbalt, ved
hjælp af oversigtsdiagrammer eller som en kombination af disse metoder.

Beskrivelsen skal som tidligere omtalt afpasses
efter virksomhedens art og omfang.

3.4 Beskrivelse af registreringen af
transaktioner
Beskrivelse af registreringen af transaktioner kan
tage udgangspunkt i virksomhedens områder,
eksempelvis salg, produktion, varekøb, løn, investeringer, finansieringer og ind- og udbetalinger.

For en mindre virksomhed vil en overordnet
it-systembeskrivelse og en kort beskrivelse af
udførte kontroller mv. således ofte være tilstrækkelig. For større virksomheder eller store og
komplekse systemer skal beskrivelsen derimod
omfatte alle elementer.

For hvert af disse områder skal beskrivelsen
indeholde hele transaktionssporet (afsnit 4.2) og
kontrolsporet (afsnit 4.3) for hver type registrering og dokumentation, herunder de aftaler og
kontrakter, som har betydning for registreringerne. Beskrivelsen skal således bl.a. nærmere
belyse;

Virksomheder, som anvender et standard økonomistyringssystem med væsentlige tilretninger,
behøver kun at beskrive de tilrettede ændringer
til standardsystemet som supplement til it-leverandørens beskrivelser. Dette forudsætter dog,
at it-leverandørens beskrivelser opbevares i virksomheden og gør det muligt at følge registreringerne samt fremfinde og udskrive det tilhørende
regnskabsmateriale.

• hvorledes de enkelte oplysninger indsamles
eller dannes, herunder automatisk genererede posteringer (afsnit 3.4.1)
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3.4.1 Automatisk genererede registreringer
Et it-baseret bogføringssystem genererer ofte
automatiske posteringer, eksempelvis bogføring af moms, rabatter eller renter. For sådanne
automatisk genererede registreringer skal der
forefindes en oversigt over;

være tilstrækkelig. For den store virksomhed
eller virksomheden med komplekse systemer,
hvor der bl.a. indgår flere regnskaber og konti
med flere dimensioner, vil kravene til konteringsinstruksen være større. Også her er det afgørende kriterium, at den daglige eller eksterne bruger
umiddelbart skal kunne få overblik over, hvorledes der bogføres i virksomheden.

• hvilke konti der anvendes
• hvilke beregningsmetoder (beregningsgrundlag og formler) der benyttes
• hvorledes registreringerne foretages, og
• hvordan registreringerne opbevares.

3.4.3 It-systembeskrivelse
Når en virksomhed anvender it-systemer ved
bogføringen, skal der foreligge en beskrivelse af
de benyttede systemer (it-systembeskrivelse),
der bl.a. har til formål at sikre, at;

Oplysninger til brug for udarbejdelse af oversigten kan ofte fremskaffes fra it-systemleverandøren. Oversigten skal blandt andet anvendes
til en efterfølgende kontrol af beregningerne og
registreringerne.

• it-systemet klart er defineret og
dokumenteret
• brugerne kan anvende it-systemet korrekt, og
• it-systemet kan vedligeholdes pålideligt.

3.4.2 Konteringsinstruks
For at sikre, at transaktioner af samme type og
karakter registreres på samme konto, skal der
udarbejdes en konteringsinstruks.

En it-systembeskrivelse giver virksomheden og
dens ledelse, revisorer og offentlige myndigheder mv. et overblik over, hvilke opgaver systemet løser og dets sammenhæng med øvrige
systemer og manuelle forretningsgange. En god
beskrivelse af it-systemet vil have mange fordele
for virksomheden fx i forbindelse med strategiovervejelser, it-investeringer samt fratræden og
tiltræden af medarbejdere.

Konteringsinstruksen skal indeholde en oversigt
over de konti, virksomheden anvender (kontoplan). Kontoplanen skal være struktureret på
hovedområder med tilhørende nødvendige konti
samt have klare og dækkende navne herfor.
Afhængig af virksomhedens forhold skal konteringsinstruksen tillige indeholde en verbal beskrivelse af principperne for kontoplanopbygning,
kontering af registreringerne, registreringernes
datering og øvrige indhold.

Omfanget af it-systembeskrivelsen afhænger
helt af virksomhedstype og hvilke systemer, der
benyttes. It-systembeskrivelsen skal også her
afpasses efter virksomhedens forhold, men skal
dog altid være af en sådan beskaffenhed, at en
person med rimelig it- og regnskabsviden kan
følge systemets funktioner. Beskrivelsen er jo en
del af den samlede beskrivelse af bogføringssystemet og skal ses i sammenhæng hermed.

Som de øvrige beskrivelser skal konteringsinstruksen afpasses efter virksomhedens forhold.
For den mindre virksomhed vil en kontoplan med
eventuelle supplerende bemærkninger typisk
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Virksomheden indgår ofte en aftale med it-leverandøren om udfærdigelse af en it-systembeskrivelse, fx ved væsentlige tilretninger til et standard økonomistyringssystem. Uanset en sådan
aftale er det altid virksomhedens ansvar, at de
fornødne beskrivelser foreligger.

• Systemvejledninger
Systemvejledninger, der har til formål at sikre
muligheden for fortsat udvikling, bør bl.a.
omfatte en oversigt og beskrivelse af programmel og af sammenhængen mellem data
og programmer. Endvidere bør systemvejledningen omfatte en beskrivelse af autorisationssystem og sikkerhedskrav mv., herunder
eksempelvis en oversigt over, hvilke personer
der har adgang til hvilke it-systemer samt
en beskrivelse af, hvordan adgangen styres
(password).

Indholdet af it-systembeskrivelsen kan naturligt
opdeles i:
• It-organisationen
Beskrivelsen skal indeholde en omtale af bl.a.
organisationsstrukturen og ansvarsfordelingen inden for it-området.

• Driftsvejledninger
Driftsvejledninger, der har til formål at sikre
korrekt driftsafvikling af det enkelte it-system, bør bl.a. omfatte en oversigt over
maskinel, kontroller, logs og procedurer ved
genstart mv. En driftsvejledning bør endvidere indeholde procedurer for back-up (sikkerhedskopiering), således at registre, transaktioner og programmer kan genskabes i tilfælde
af systemnedbrud. Nødplan, indeholdende
en beskrivelse af procedure for genanskaffelse af udstyr og retablering af data samt manuelle procedurer indtil da, bør tillige omtales
i driftsvejledningen.

Ansvarsfordelingen i virksomheden bør i
videst muligt omfang tilrettelægges således,
at der sikres en klar adskillelse mellem på den
ene side driftsafviklingen og på den anden
side udvikling og vedligeholdelse af brugersystemer samt brugernes kontrol hermed.
• Overordnet it-systembeskrivelse
En verbal beskrivelse af systemets formål og
overordnede funktioner samt oversigtsdiagrammer over opgaveløsninger og systemmoduler, herunder nærmere om systemejer,
dataejer, hardware, opkoblingsystemer mv.,
er vigtige dele af it-systembeskrivelsen.

3.5 Beskrivelse af regnskabsmaterialets
opbevaring
Beskrivelsen af opbevaringen af regnskabsmateriale skal indeholde tilstrækkelige oplysninger
om de metoder, der benyttes ved arkivering og
opbevaring, og hvorledes regnskabsmaterialet
fremfindes og udskrives i klarskrift.

• Brugervejledninger
Brugervejledninger, der har til formål at sikre
brugernes korrekte anvendelse af it-systemer,
bør bl.a. omfatte start- og stopprocedurer,
oversigt over funktioner og rapporter samt en
oversigt over maskinelle og manuelle kontroller.
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Såfremt virksomheden bogfører i fremmed
valuta, skal der tillige foreligge en beskrivelse af,
hvorledes registreringerne omregnes til danske
kroner.

Skifter virksomheden system i opbevaringsperioden, eksempelvis i forbindelse med indførelse af
ny teknologi, skal der udarbejdes en beskrivelse
af, hvorledes data fra tidligere anvendt system
kan fremfindes, fx procedure for konvertering
og efterfølgende kontrol eller retningslinjer
for overførsel til andet medie. Det kan herved
dokumenteres, at alt regnskabsmateriale for de
berørte år forefindes.

Opbevares regnskabsmaterialet på andet medie
end papir, skal beskrivelsen også omtale, hvorledes regnskabsmaterialet fremfindes og udskrives
i klarskrift, herunder;
• hvilke medier, der er anvendt
• hvor og hvordan medierne opbevares, og
• hvilke hjælpemidler, der skal anvendes for at
genfinde materialet.

De nærmere betingelser for opbevaring af regnskabsmateriale fremgår af afsnit 5.

Anvendes der i forbindelse med den elektroniske
opbevaring adgangskoder og/eller sikring af data
ved kryptering eller elektronisk signatur, skal
beskrivelsen tillige indeholde oplysning om, hvor
adgangskoder og dekrypteringsnøgle er opbevaret, og efter hvilke regler disse kan udleveres.
For beskyttelse mod uautoriseret adgang bør
adgangskoder og dekrypteringsnøgler opbevares
i forseglet kuvert og kun anvendes med særlig
tilladelse.
Netop beskrivelsen af systemer til at fremfinde
og udskrive regnskabsmaterialet i klarskrift skal
altid opbevares i klarskrift.
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4. REGISTRERINGER OG
DOKUMENTATION
4.1 Indledning
Bogføringsloven omtaler de nærmere bestemmelser for registreringer i bogholderiet og
dokumentationen for disse registreringer. De
overordnede krav er, at;

vogn mv.), nøjes med at foretage registrering på
grundlag af daglige kasseopgørelser.
Registreringen skal være nøjagtig med hensyn
til korrekt kontering, dato, kontotekst og beløb,
ligesom denne skal foretages snarest muligt
efter, at de forhold, der er grundlag for registreringerne, foreligger. Endvidere skal registreringen
foretages i den rækkefølge, som transaktionerne
er foretaget i med angivelse af registreringsdato
og tilhørende bilag (kronologisk rækkefølge). I
virksomheder, hvor der er kort tid mellem køb
og udbetaling eller salg og indbetaling, kan
købs- eller salgstransaktionen dog registreres
på betalingstidspunktet. Vælges denne metode,
skal den benyttes konsekvent, således det sikres,
at alle transaktioner af samme art registreres
efter samme mønster.

• en transaktion skal registreres nøjagtigt,
hurtigt og korrekt samt give mulighed for
afstemning. Endvidere skal registreringen
kunne følges fra fødsel til rapportering og
omvendt (transaktionssporet). Der henvises
nærmere til afsnit 4.2.
• enhver registrering skal kunne dokumenteres
ved bilag, herunder bl.a. krav om identifikation af kontrolspor og sammenhæng mellem
bogføring og dokumentation. Der henvises
nærmere til afsnit 4.3.
4.2 Registrering
Alle transaktioner skal registreres under hensyn
til virksomhedens art og omfang, jf. afsnit 2.2.

Virksomheden skal løbende foretage afstemning
af beholdninger. Beholdninger omfatter ikke blot
kassebeholdning og andre likvide beholdninger,
men også lagerbeholdninger. Virksomheden
sikrer derved, at bogføringen er aktuel, og at der
ikke foreligger transaktioner, som endnu ikke er
registreret. Hyppigheden i beholdningsafstemningerne vil afhænge af virksomhedens art og
omfang, herunder beholdningernes karakter mv.
samt virksomhedens forretningsgange og de interne kontroller for området. For en mindre virksomhed kan afstemning af likvide beholdninger
ofte være tilstrækkelig et par gange om ugen,
hvorimod den større virksomhed med mange daglige transaktioner bør foretage daglige
afstemninger. Afstemning af lagerbeholdninger
foretages efter behov og oftest månedligt eller
halvårligt, men altid mindst i forbindelse med
udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab.
Registreringen skal foretages i danske kroner,

Ved en transaktion forstås en hændelse eller
et forhold af økonomisk betydning for virksomheden, eksempelvis salg, køb, løn, likvide
bevægelser, optagelse og indfrielse af lån samt
regnskabsmæssige dispositioner. Ikke erhvervsmæssige handlinger i form af indskud i eller
udtræk af virksomheden er tillige eksempler på
en transaktion.
Hver enkelt transaktion skal registreres. Flere
ensartede transaktioner kan dog sammenlægges og registreres som et beløb, såfremt de har
reference til og kan dokumenteres ved andet
bilag, fx en kassestrimmel i en detailvirksomhed. Endvidere kan visse typer af virksomheder,
som ikke har mulighed for at registrere køb eller
salg (mindre torvesalgspladser, detailsalg fra
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men kan efter særlige regler også foretages i
euro eller anden relevant fremmed valuta. I de
sidstnævnte tilfælde skal regnskabsmaterialet
indeholde oplysninger om transaktionsdagens
kurs, således det til enhver tid er muligt at omregne til danske kroner.

• bilags- og dokumentationsmaterialet er
forsynet med samme tydelige og entydige
identifikation af kontrolsporet, som fremgår
af registreringen, eksempelvis bilagsnummer,
kontonummer, dato, attestationer, supplerende tekster mv.

Alle registreringer skal kunne følges fra fødsel
til årsregnskab eller anden regnskabsopstilling i
henhold til lovgivning. Ligeledes skal registreringer kunne følges i omvendt rækkefølge.

Afgrænsning af kontrolsporet kan være vanskelig,
men bør altid tage udgangspunkt i den enkelte
virksomheds forhold. En vurdering af virksomhedens årsregnskab og/eller skatte- og momsregnskab samt de data mv., der indgår heri, kan være
en god indgangsvinkel til at få klarlagt en ramme
for kontrolsporet. I kontrolsporet indgår dog typisk følgende som dokumentation for oprettelse,
kontrol og ændring af transaktioner samt ændring
af stamdata og udført databehandling;

Transaktionssporet skal sikre, at der altid er
mulighed for kontrol af, om alle registreringer er
medtaget i årsregnskabet, og hvilke registreringer årsregnskabets poster er sammensat af. Virksomheden skal således nøje kunne dokumentere,
hvorledes de enkelte konti i bogføringen samles
i årsregnskabet, herunder de efterposteringer,
som foretages i forbindelse med udarbejdelsen
af årsregnskabet.

• eksterne og interne bilag med kontering, attestation eller anden kontrolforanstaltning
• afstemninger af regnskabsposter mv., eksempelvis likvide beholdninger
• kontoplan og journal for ændringer heri
• posteringslister og bogføringsjournaler, der
viser, hvilke bilag der er bogført, og hvorledes
disse er posteret
• stamoplysninger og ændringer heri, herunder
angivelse af, hvem der har foretaget ændringerne, hvad disse indeholder og hvornår
• rutiner og interne kontroller samt eventuelle
systembeskrivelser
• mødenotater, telefoniske notater mv.
• aftaler mellem virksomheden og leverandører/
kunder

Transaktionssporet er en væsentlig del af dokumentationen, jf. afsnit 4.3.
4.3 Dokumentation
4.3.1 Kontrolsporet
Kontrolsporet er de oplysninger, som dokumenterer registreringernes rigtighed, og således
sikrer, at det altid er muligt at verificere grundlaget for de enkelte registreringer. Kravene til
kontrolsporet er, at;
• registreringen skal indeholde oplysninger,
der gør det muligt at identificere og fremfinde grundlaget for denne, dvs. bilag, eventuelle underbilag samt andet relevant og
nødvendigt materiale.

Alt materiale, der indgår i kontrolsporet, skal
være til stede i hele opbevaringsperioden på 5 år.
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4.3.2 Bilag
Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag.

Fra anden lovgivning kan der stilles krav om
yderligere indhold, eksempelvis skal virksomhedens CVR-nr. i henhold til momsloven være anført på salgsfakturaer. Interne omposteringsbilag
skal indeholde en henvisning til den oprindeligt
foretagne registrering, en forklaring af omposteringen og godkendelse heraf.

Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for de transaktioner, der registreres i bogføringen. Dokumentationen skal bl.a. sikre, at såvel
virksomheden som offentlige myndigheder og
revisorer kan foretage kontrol af registreringerne,
herunder om disse er entydige og korrekte og i
overensstemmelse med konteringsinstruksen.

Opbevaring af bilag kan ske på hvilket som helst
medie, dvs. papir eller elektronisk.

Et bilag kan være såvel eksternt som internt.
Ved eksterne bilag forstås et bilag, der baseres
på dokumentation fra andre end virksomheden,
hvorimod et internt bilag alene indeholder oplysninger fra virksomheden selv. Et eksternt bilag
anses generelt for et bedre bevis end et internt
og skal så vidt muligt benyttes.

4.3.3 Elektronisk overførte data
Elektronisk overførte data eller EDI kan tillige
danne grundlag for registrering af transaktioner.
En ordreafgivelse eller en faktura, der afsendes
i et standardformat, aftalt mellem parterne,
herunder e-fakturaer, er eksempler herpå.
På baggrund af dataoverførslen dannes et bogføringsbilag, der kan opbevares i papirform eller
elektronisk.

Som eksempel på eksterne bilag kan anføres
fakturaer, følgesedler, aftaler, kontrakter, ind- og
udbetalingsbilag og lignende. Efterposteringer
ved en årsafslutning mv., omposteringer, arbejdssedler, lageropgørelser og lignende er interne bilag, ligesom dokumentation for automatisk
genererede posteringer. Dokumentationen
herfor kan dog foreligge i form af en systembeskrivelse.

Som dokumentation af de enkelte elektronisk
overførte data skal disse altid opbevares i original form, dvs. i præcis den form, som de blev
modtaget, ligesom disse skal kunne udskrives i
klarskrift eventuelt via en dekrypteringsnøgle.
Bogføringsbilaget skal via referencer kunne føres
tilbage hertil. Endvidere skal den enkelte overførsels tidsmæssige placering kunne dokumenteres
i form af en log over modtagne data og en kronologisk log. Endelig indgår udvekslingsaftalen
mellem virksomheden og dens kunder og/eller
leverandører i dokumentationen. Med andre ord
skal der være etableret såvel et transaktionssom et kontrolspor.

Et bilag skal indeholde alle tilstrækkelige oplysninger til identifikation af føromtalte kontrolspor, herunder tydeligt angive transaktionsdato
og beløb.
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De generelle opbevaringsregler gælder også for
elektronisk overførte data, hvilket bl.a. betyder,
at de enkelte overførsler skal opbevares i 5 år fra
regnskabsårets udløb, jf. afsnit 5.
For at kunne anvende EDI skal virksomheden
have etableret en tilstrækkelig system- og datasikkerhed, herunder kryptering af dataforbindelser bl.a. til sikring af, at uvedkommende ikke
kan tilføre data og foretage registreringer, og at
overførslen når frem i korrekt form.

17

5. OPBEVARING AF
REGNSKABSMATERIALE
5.1 Indledning
Bestemmelserne i bogføringsloven om opbevaring af regnskabsmateriale har ikke alene en
funktion i forhold til skatteansættelse, myndighedskontrol og revision, men også en forretningsmæssig interesse hos virksomheden selv
for dokumentation og bevis for de foretagne
transaktioner mv.

5.2 Regnskabsmateriale
Som regnskabsmateriale anses
1. registreringer, herunder transaktionssporet
(afsnit 4.2)
2. eventuelle beskrivelser af bogføringssystemet, herunder registreringen af transaktioner
og opbevaringen af regnskabsmateriale.
Aftaler om elektronisk dataudveksling, indgået mellem virksomheden og dens kunder
og/eller leverandører, er også omfattet heraf
(afsnit 3).
3. såvel eksterne som interne bilag og anden
dokumentation for de transaktioner, der registreres i bogføringen (afsnit 4.3)
4. oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for
kontrolsporet (afsnit 4.3)
5. regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold
til lovgivning, herunder årsberetning
6. eventuelle revisionsprotokoller

Regnskabsmaterialet, der er nærmere omtalt i
afsnit 5.2, skal opbevares i en nærmere fastsat
periode (afsnit 5.3) og på betryggende vis, således at intet går tabt eller forvanskes ved tyveri,
brand og anden tilsigtet eller utilsigtet ødelæggelse eller bortskaffelse. I hele opbevaringsperioden skal regnskabsmaterialet kunne fremfindes
entydigt og selvstændigt uanset opbevaringsmåde, jf. afsnit 5.4.
Regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan
måde, at det uden vanskeligheder kan gøres
tilgængeligt i Danmark for de offentlige myndigheder. Regnskabsmaterialet i papirform skal
som hovedregel opbevares i Danmark, hvorimod
regnskabsmateriale i elektronisk form også kan
opbevares i udlandet, jf. afsnit 5.5.

5.3 Opbevaringsperiode
Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år fra
udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, dvs. at regnskabsmaterialet eksempelvis
for regnskabsår 0 skal opbevares til og med år 5.
Regnskabsmaterialet for et forskudt regnskabsår
1. juli år 0 - 30. juni år 1 skal opbevares til og
med den 30. juni år 6.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret
for opbevaringen i hele perioden, ligesom ledelsen løbende skal kontrollere, at opbevaringen
fortsat er forsvarlig, og at regnskabsmaterialet
kan fremskaffes inden for rimelig tid. Der gælder
særlige opbevaringsregler ved ledelsesskift og
ophør af virksomhed, jf. afsnit 5.6.

Detailhandelsvirksomheder kan dog nøjes med
at opbevare kassestrimler og tilsvarende interne
bilag vedrørende varesalgsregistreringer i 1 år fra
tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet,
dvs. den dato, virksomhedens ledelse har underskrevet årsregnskabet. Anden lovgivning kan dog
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kræve opbevaring i længere tid, fx stiller skattemyndighederne i medfør af momsloven krav om
opbevaring i 5 år, medmindre der er indhentet
særskilt tilladelse til opbevaring i 1 år.

• alle oplysninger, der fremgår af det originale
regnskabsmateriale, overføres til mediet,
inden det originale materiale makuleres,
• mediet kontrolleres for læsbarhed, fejl eller
mangler, inden det originale materiale
makuleres,
• mediet opbevares på betryggende måde,
således at læsbarheden sikres indtil udløbet
af opbevaringsperioden, og
• der i fornødent omfang udarbejdes sikkerhedskopier, og at disse er anbragt således, at
de ikke ødelægges, stjæles mv. sammen med
det originale materiale.

I andre love kan der stilles krav om opbevaring af
regnskabsmaterialet eller dele heraf i en længere
periode end de 5 år, bogføringsloven foreskriver. For eksempel vil der ofte være behov for at
gemme bilag vedrørende ejendomsinvesteringer
i op til 10 år med henblik på at kunne opgøre
momsreguleringsforpligtelsen ved et eventuelt
salg af ejendommen.
5.4 Opbevaringsmåde
Bogføringsloven stiller intet krav om, på hvilket medie regnskabsmaterialet skal opbevares.
Regnskabsmaterialet skal blot altid opbevares
på betryggende vis. Dette stiller naturligvis visse
kvalitetskrav til såvel det fysiske opbevaringssted
som til selve regnskabsmaterialet. Eksempelvis
er opbevaring af fysiske bilag i en fugtig kælder
ikke hensigtsmæssig.

Når virksomheden afskaffer eller ændrer det
udstyr, der er nødvendigt for at kunne genskabe
regnskabsmaterialet i sin oprindelige form, skal
regnskabsmaterialet enten overføres til det nye
system, overføres til andet elektronisk medie
eller udskrives på papir. Proceduren skal sikre, at
regnskabsmateriale fra tidligere anvendt system
altid kan fremfindes.
Ved elektronisk opbevaring skal virksomheden
endvidere sikre, at regnskabsmaterialet inden for
en rimelig frist og uden bearbejdning, beregning
eller tilpasning kan udskrives i klarskrift i et læsbart format. Dette krav forhindrer ikke opbevaring af regnskabsmateriale i krypteret form eller
brug af et relationsdatabasesystem, når blot
data fastlåses i den form, de har på registreringstidspunktet. Eksempelvis vil en genudskrivning
af en fakturakopi med opdateret kundeadresse
være tilladt, hvorimod mængde, beløb og rabat
mv. skal være identiske med den oprindelige
faktura.

Virksomheden kan frit vælge at opbevare
regnskabsmaterialet i papirform eller i elektronisk form, fx på en server, ekstern harddisk eller
USB-nøgle. Beskrivelsen af regnskabsmaterialets
opbevaring skal dog altid være i klarskrift (papir),
jf. afsnit 3.5.
Vælger virksomheden at opbevare regnskabsmaterialet i elektronisk form, skal der i overensstemmelse med god bogføringsskik foretages
visse interne kontrolforanstaltninger til sikring
af, at;
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5.5. Opbevaring i Danmark eller udlandet
Regnskabsmateriale i elektronisk form kan opbevares i Danmark eller i udlandet, når virksomheden sørger for, at;

Interne og eksterne bilag for virksomhedens aktiviteter i udlandet kan opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden, jf. afsnit
5.3. Øvrigt regnskabsmateriale kan opbevares
i det pågældende udland for indeværende og
de foregående tre måneder, når virksomheden
sørger for, at regnskabsmaterialet opbevares
i overensstemmelse med bogføringsloven, at
regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og at der kan gives adgang til det i Danmark.

• regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven,
• regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og at der kan gives adgang til det i
Danmark,
• eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og eventuelle nødvendige adgangskoder mv. opbevares i Danmark, og
• regnskabsmaterialet kan udskrives i klarskrift
i et læsbart format på en struktureret og
overskuelig, entydig og forståelig måde, eller
stilles til rådighed i xml-format, csv-format
eller andet anerkendt filformat.

5.6 Opbevaring ved ledelsesskift og ophør
Når et aktie- eller anpartsselskab mv. opløses,
skal den senest faktisk fungerende ledelse (direktion og/eller bestyrelse) drage omsorg for, at
regnskabsmaterialet fortsat opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven.
Såfremt ledelsen i et aktie- eller anpartsselskab
mv. fratræder, har den fratrædende ledelse
ansvaret for opbevaring af regnskabsmaterialet
frem til fratrædelsestidspunktet, ligesom denne
skal videregive regnskabsmaterialet til den nye
ledelse. Der stilles ingen krav om formen eller
dokumentationen for overdragelsen, men det
anbefales, at denne er skriftlig.

Opbevares regnskabsmaterialet ikke i elektronisk
form, skal det opbevares i papirform i Danmark.
Regnskabsmateriale i papirform kan også opbevares i Finland, Island, Norge eller Sverige, når
virksomheden sørger for, at regnskabsmaterialet
opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven, at regnskabsmaterialet til enhver tid kan
fremskaffes, og at der kan gives adgang til det i
Danmark.

For så vidt angår enkeltmandsvirksomheder eller
interessentskaber, der enten sælges eller ophører, har indehaveren/interessenterne pligt til at
opbevare regnskabsmaterialet for de frasolgte
eller ophørte aktiviteter i overensstemmelse
med bogføringsloven. Ved dødsfald vil enten
skifteretten eller de privatskiftende arvinger
overtage opbevaringspligten.

Opbevaring af regnskabsmateriale i papirform
i det øvrige udland kan kun ske for indeværende og forrige måned og kun, når virksomheden
sørger for, at regnskabsmaterialet opbevares
i overensstemmelse med bogføringsloven, at
regnskabsmaterialet til enhver tid kan fremskaffes, og at der kan gives adgang til det i Danmark.
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6. OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS
ADGANG TIL REGNSKABSMATERIALET
Bogføringsloven giver ikke de offentlige myndigheder en selvstændig ret til at få adgang til
regnskabsmaterialet. Adgangsretten skal have
hjemmel i anden lovgivning eller retskendelse,
eksempelvis skatte- og afgiftslovene, og må
kun udnyttes efter forvaltningslovens nærmere
bestemmelser, herunder begrundelse, lovhenvisning etc.

Opbevares regnskabsmateriale i papirform eller
i elektronisk form hos tredjemand, har myndighederne de samme krav på at få regnskabsmaterialet udleveret eller indsendt. Opbevaring hos
tredjemand kan eksempelvis være i de tilfælde,
hvor virksomheden har outsourcet bogføringen
eller benytter sig af en hosting-løsning.

Virksomheden har pligt til vederlagsfrit og
hurtigst muligt at hjælpe myndighederne.
Virksomheden skal således stille alt, hvad der er
nødvendigt til fremfinding og læsning af regnskabsmaterialet, til disposition, fx adgang til
virksomhedens økonomistyringssystem, dokumentation og bilag, beskrivelser og lignende.
Eventuelle krypteringsnøgler og programmel
samt særlige adgangskoder skal ligeledes stilles
til myndighedernes disposition.
Myndighederne har krav på at få udleveret det
nødvendige regnskabsmateriale i klarskrift, dvs.
på papir. Myndighederne har endvidere krav
på at få regnskabsmateriale i elektronisk form
udleveret eller indsendt digitalt i et anerkendt
filformat.
Såfremt regnskabsmaterialet er i fremmed
valuta eller er på andre sprog end dansk eller
engelsk, kan myndighederne stille krav om, at
alle registreringer omregnes til danske kroner, og
at regnskabsmaterialet oversættes til dansk eller
engelsk. Sidstnævnte gælder dog ikke eksterne
bilag.
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7. STRAFFEBESTEMMELSER
Virksomhedens ledelse (indehaveren eller et
selskabs direktion og bestyrelse mv.) er ansvarlig
for opfyldelse af bogføringsloven. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i aktie- og
anpartsselskaber mv. vil som følge af disses
status kunne ifalde ansvar på lige fod med den
øvrige ledelse. Bestyrelsesmedlemmerne må dog
forvente, at revisionen har gjort opmærksom på
eventuelle overtrædelser i revisionspåtegningen
og revisionsprotokollatet.

Ved flere strafbare handlinger begynder fristen
typisk at løbe fra tidspunktet for den sidste strafbare handling.
Andre alvorligere overtrædelser med hensyn
til bogføring og regnskabsaflæggelse, fx hvor
overtrædelsen er et forsøg på at skjule økonomiske forbrydelser, straffes i henhold til straffeloven. Strafferammen for forsætlige handlinger
er bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år. For grov
uagtsomhed er straffen bøde eller hæfte.

Ansatte er ikke direkte ansvarlige efter bogføringsloven, men den, der fysisk står for bogføringen, er naturligvis ansvarlig for, at bogføringslovens regler overholdes, og at der bogføres i
overensstemmelse med kontoplan og konteringsinstruks mv.

I forlængelse heraf kan der blive tale om et erstatningsansvar, såfremt den urigtige bogføring
medfører, at andre lider et tab, fx hvor lånegivere
disponerer på grundlag af et misvisende regnskab. Dette er ikke reguleret i bogføringsloven,
men følger af de almindelige erstatningsregler.
Erstatningen vil udgøre det tab, der er lidt.

Følgende forhold straffes med bøde;
• overtrædelse af god bogføringsskik og derved
sikring af, at alle transaktioner registreres,
herunder transaktions- og kontrolspor, og at
regnskabsmaterialet opbevares i henhold til
kvalitetskravene
• overtrædelse af reglerne om opbevaringssted
• overtrædelse af opbevaringspligten ved ledelsesskift eller ophør
• overtrædelse af pligten til at udarbejde systembeskrivelse
• overtrædelse af pligten til at være de offentlige myndigheder behjælpelig.
Forældelsesfristen for strafansvar efter bogføringsloven er 5 år.
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8. ANDRE BESTEMMELSER
Foruden selve bogføringsloven er en virksomhed omfattet af en række andre bestemmelser,
eksempelvis skal udarbejdelse og aflæggelse
af årsregnskab foretages i henhold til særkilt
lovgivning herom.
Skattemyndighederne har i medfør af skattelovene udstedt en mindstekravsbekendtgørelse,
der opstiller en række skattemæssige krav til årsregnskabet, eksempelvis indsendelse af virksomhedsskema, momsafstemning og supplerende
specifikationer til poster i resultatopgørelsen og
balancen. Indeholder de nævnte årsregnskaber
ikke disse krav, skal de fornødne skattemæssige
korrektioner og specifikationer udfærdiges til
brug for indsendelse af selvangivelse.
Ved tilrettelæggelsen af bogføringen skal momsregistrerede virksomheder iagttage momslovens regnskabskrav, herunder føring af særlige
momskonti.
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BILAG A: CHECKLISTE VEDRØRENDE
BOGFØRINGSLOVEN
A
1

Beskrivelse af bogføringssystemet

Ja

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning
3.1

Anvender virksomheden et standard økonomistyringssystem uden væsentlige tilretninger?
Hvis Ja: Gå videre til B
Hvis Nej: Udfyld punkt A2-A6

2

Er der udarbejdet en beskrivelse af bogføringssystemet, afpasset efter virksomhedens art og omfang?

3.2

3

Er organisationsplan, herunder en oversigt over
medarbejdernes placering og ansvarsområde,
indeholdt i beskrivelsen?

3.3

4

Er transaktions- og kontrolspor beskrevet for hver
type registrering og dokumentation, herunder:

3.4

•

hvorledes de enkelte oplysninger indsamles eller
dannes?

3.4

•

hvorledes disse behandles, herunder
konteringsinstruks?

•

hvorledes oplysningerne kan følges fra de opstår
til de rapporteres og omvendt?

3.4

•

hvilke procedurer der anvendes ved årsafslutning?

3.4

5

3.4.2

Er der udarbejdet en it-systembeskrivelse,
indeholdende:

3.4.3

•

ansvarsfordeling og forretningsgang inden for it?

3.4.3

•

verbal beskrivelse af it-systemets formål og
overordnede funktioner mv.?

3.4.3

•

ajourførte brugervejledning?

3.4.3

•

ajourførte driftsvejledninger, herunder
autorisationssystem og sikkerhedskrav?

3.4.3

•

ajourførte driftsvejledninger, herunder
sikkerhedskopiering og nødplan?

3.4.3

•

oversigt over automatisk genererede
registreringer?

3.4.1

•

beskrivelse af elektronisk udveksling af data (EDI),
herunder aftalen og de tekniske beskrivelser?

3.4
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Beskrivelse af bogføringssystemet (fortsat)

6

Er opbevaring af regnskabsmateriale beskrevet, herunder hvad der er arkiveret og hvor det forefindes?

3.5

7

Hvis regnskabsmaterialet opbevares på andet medie
end papir, indeholder beskrivelsen da følgende:
• arkiveringsmetode?
• papirbaseret beskrivelse af, hvorledes regnskabsmaterialet forefindes og genudskrives i klarskrift?
• oplysning om, hvor eventuelle adgangskoder og
dekrypteringsnøgler er opbevaret, og efter hvilke
regler disse kan udleveres?

3.5

B

Registreringer

Ja

Ja

Nej

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning

A

Bemærkninger

Ref.
vejledning

1

Registreres alle transaktioner?

4.2

2

Er registreringen nøjagtig med hensyn til:
• dato?
• kontering?
• beløb?
• rækkefølge?

4.2

3

Foretages registreringen snarest muligt efter
transaktionen?

4.2

4

Foretages registreringen i danske kroner?

4.2

Såfremt registreringen foretages i euro eller anden
relevant fremmed valuta, indeholder registreringen
da oplysninger om valutakurs på transaktionsdagen?

4.2

5

Foretages der løbende afstemning af beholdninger,
herunder kasse- og likvidbeholdninger?

4.2

6

Kan alle registreringer følges fra fødsel til årsregnskab
mv. og omvendt (transaktionsspor)?

4.2
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C

Dokumentation

Ja

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning

1

Kan samtlige registreringer dokumenteres ved et
grundbilag?

4.3.1

2

Er der mellem bogføringen og bilags- og dokumentationsmaterialet en entydig reference?

4.3.1

3

Anvendes eksterne bilag så vidt muligt frem for
interne bilag?

4.3.2

4

Indeholder bilag vedrørende køb og salg
oplysninger om:
• sælgers/købers navn og adresse samt CVR-nr.?
• leverancens eller ydelsens art, omfang og beløb?
• dato for udstedelse?
• fakturanummer eller anden identifikation?

4.3.2

5

Indeholder bilag vedrørende betalinger
oplysninger om:
• beløb?
• dato for udstedelse?
• interne godkendelser?
• oplysninger om betalingens formål, herunder
beløbsmodtager?
• fortløbende bilagsnummer?

4.3.2

6

Indeholder bilag vedrørende interne overførsler
oplysninger om:
• beløb?
• dato for registreringen?
• interne godkendelser?
• kontering?
• begrundelsen for overførslen?
• fortløbende bilagsnummer?

4.3.2

7

Såfremt der anvendes elektronisk overførte data
(EDI), er følgende da opfyldt:
• forefindes der en aftale mellem parterne?
• opbevares de elektronisk overførte data præcis i
den form, som de blev modtaget?
• kan de elektronisk overførte data udskrives i
klarskrift?
• kan den tidsmæssige placering dokumenteres i
form af en log over modtagne data?
• er der etableret en tilstrækkelig system- og
datasikkerhed, herunder digital signatur og
kryptering?
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4.3.3
4.3.3
4.3.3
4.3.3
4.3.3

D

Opbevaring af regnskabsmateriale

Ja

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning

1

Opbevares regnskabsmaterialet på betryggende vis,
således at intet går tabt, forvanskes eller ødelægges?

5.1

2

Omfatter regnskabsmaterialet følgende:
• registreringer?
• beskrivelse af bogføringssystemet?
• eksterne og interne bilag?
• alle øvrige relevante oplysninger?
• regnskaber, udarbejdet i henhold til lovgivning?
• revisionsprotokoller?

5.2

3

Opbevares regnskabsmaterialet i 5 år fra udgangen af
det regnskabsår, materialet vedrører?

5.3

4

Opbevares kassestrimler mv. i henhold til den særlige
regel om opbevaring i 1 år, og er der indhentet
tilladelse hertil fra andre myndigheder?

5.3

5

I de tilfælde, hvor der benyttes elektroniske medier
og lignende, er følgende da sikret:
• at alle oplysninger, der fremgår af det originale
regnskabsmateriale, overføres til mediet?
• at mediet kontrolleres for læsbarhed, fejl eller
mangler?
• at mediet opbevares på betryggende måde,
således at læsbarheden sikres indtil udløbet af
opbevaringsperioden?
• at der i fornødent omfang udarbejdes sikkerhedskopier, og at disse er anbragt således, at de
ikke ødelægges, stjæles mv. sammen med det
originale materiale?
• at der forefindes procedurer, som sikrer, at regnskabsmaterialet udskrives i sin originale form eller
overføres til et andet medie, når virksomheden
afskaffer eller ændrer det udstyr, der er nødvendigt for at kunne genskabe regnskabsmaterialet i
sin oprindelige form?

5.4

Kan regnskabsmaterialet inden for en rimelig frist og
uden bearbejdning, beregning eller tilpasning
udskrives i klarskrift?

5.4

Forefindes eventuelle beskrivelser af regnskabsmaterialets opbevaring i klarskrift?

5.4
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D

Opbevaring af regnskabsmateriale (fortsat)

6

Opbevares regnskabsmaterialet i elektronisk form i
Danmark eller i udlandet?

Ja

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning
5.5

Er følgende betingelser da opfyldte:
• regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
• regnskabsmaterialet kan til enhver tid fremskaffes
og der kan gives adgang til dette i Danmark
• eventuelle beskrivelser af benyttede systemer
mv. og eventuelle adgangskoder mv. opbevares i
Danmark
• regnskabsmaterialet udskrives i klarskrift eller
stilles til rådighed i et anerkendt filformat
7

5.5

Opbevares regnskabsmaterialet i papirform i
Danmark?
Er følgende betingelser da opfyldte:
• regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
• regnskabsmaterialet kan til enhver tid fremskaffes
og der kan gives adgang til dette i Danmark

8

Opbevares regnskabsmaterialet i papirform i Finland,
Island, Norge eller Sverige?

5.5

Er følgende betingelser da opfyldte:
• regnskabsmaterialet opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
• regnskabsmaterialet kan til enhver tid fremskaffes
og der kan gives adgang til dette i Danmark
9

5.5

Opbevares regnskabsmaterialet i papirform i det
øvrige udland?
Er følgende betingelser da opfyldte:
• regnskabsmateriale for kun indeværende og
forrige måned opbevares i udlandet
• regnskabsmateriale opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
• regnskabsmaterialet kan til enhver tid fremskaffes
og der kan gives adgang til dette i Danmark
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D
10

Opbevaring af regnskabsmateriale (fortsat)

Ja

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning
5.5

Opbevares regnskabsmateriale for aktiviteter i
udlandet i det pågældende udland?
Er følgende betingelser da opfyldte:
• interne og eksterne bilag opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden
• øvrigt regnskabsmateriale opbevares i det pågældende udland for indeværende og de foregående
tre måneder
• regnskabsmateriale opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven
• regnskabsmaterialet kan til enhver tid fremskaffes
og der kan gives adgang til dette i Danmark

11

E

5.6

Er der ved ledelsesskift eller ophør indført de
nødvendige procedurer?

Konklusion

Ja

Transaktionsspor
Er bogføringen tilrettelagt på en sådan måde, at
samtlige registreringer kan følges til årsregnskabet
mv. og omvendt?

Nej

Bemærkninger

Ref.
vejledning

2.1
4.2

Kontrolspor
Indeholder registreringerne med tilhørende bilagsog dokumentationsmateriale de oplysninger, der er
nødvendige til dokumentation af registreringernes
rigtighed?

2.1
4.3

Sammenfatning
Foreligger der en beskrivelse af bogføringssystemet,
jf. checkliste A?
Er kravene til registreringer opfyldt, jf. checkliste B?
Er kravene til dokumentation opfyldt, jf.
checkliste C?
Er kravene til opbevaring af regnskabsmaterialet, jf.
checkliste D, opfyldt?

31

KONTAKT

PER SLOTH
Partner, chef for Risk Assurance
Tlf.: 39 15 52 06
psc@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab,
begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et
UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af
uafhængige medlemsfirmaer.

