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Forord
Der har i de senere år blandt andet fra politisk side i stigende grad været fokus på 
de forskellige administrative byrder, som små virksomheder udsættes for.

I ”politikerjargon” er ordet ”bøvl” opstået i forbindelse med, at der har været – og 
er – et bredt politisk ønske om at lette hverdagen for de små virksomheder, at af-
skaffe ”bøvlet” som det af og til formuleres. Dette har dog vist sig at være lettere 
at vedtage som princip end at føre ud i livet, idet hovedparten af de mange detal-
jerede regler ved nærmere eftersyn viser sig hver især at være mere eller mindre 
velbegrundede. Kun de færreste bestemmelser kan fjernes fra lovgivningen eller 
forenkles uden uønskede bivirkninger. Eksempelvis skyldes mange detailregler 
pres fra forskellige organisationer, der varetager deres medlemmers interesser.

Ikke alt ”bøvl” kan dog lastes de politikere, vi selv har valgt. Ofte møder man 
den opfattelse, at det at føre regnskab for sin virksomhed, det er noget man gør 
for ”systemets” skyld, men realiteten er dog, at indehaveren i egen interesse gør 
klogt i at interessere sig seriøst for virksomhedens regnskab og økonomi. Alt for 
ofte ser man, at små virksomheder så at sige knokler for meget og tjener for lidt, 
simpelthen fordi indehaveren ikke prioriterer økonomistyringen højt nok.

Denne bog giver en anvisning på, hvordan virksomhedernes bogføring og regnskab kan 
håndteres i praksis, således at virksomhederne i videst muligt omfang kan bruge tiden 
og kræfterne på det, som er deres egentlige formål og eksistensberettigelse: At tjene 
penge på at lave det, de er gode til, og samtidig bevare overblikket over økonomien.

Bogens hovedsigte er at give dig et overblik over, hvad det vil sige at føre regnskab 
i din egen virksomhed. Har du først dette overblik, kan du derefter lettere søge 
oplysninger andre steder om forskellige detaljer i blandt andet moms- og skatte-
reglerne. Bogen er således ikke tænkt som en opslagsbog, hvor du finder svar på 
detailspørgsmål. Detailreglerne ændres løbende, så dem finder du bedre svar på 
ved at spørge enten SKAT eller din revisor.

Du kan bruge bogen som lærebog i bogføring, hvis du selv vil ordne bogføringen i 
din egen virksomhed. Du bliver også bedre i stand til at føre en kvalificeret diskus-
sion med din revisor og andre rådgivere indenfor økonomiområdet.

Bogen er skrevet af registreret revisor Peter Rose med virksomhedskonsulent  
Mogens Thomsen som sparringspartner. Endelig tak til revisorassistent Mettstine 
Thuesen for adskillige konstruktive bidrag.

I denne udgave af bogen er bogens beskrivelser af daglige registreringer delvis 
omskrevet. Herudover er der foretaget en lang række detailændringer.

Peter Rose
Juni 2007
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Indledning

Hvorfor laver man egentlig regnskab for sin virksomhed?

Til ære for myndighederne

Af og til møder man den opfattelse, at regnskab er noget man laver for det  
offentliges skyld. Det vil sige SKAT eller, som disse ”væsener” ind imellem kaldes 
i folkemunde: ”Skattefar og Momsemor”.

Dette er rigtigt så langt, som at der er en række love og bestemmelser, der forpligter 
virksomheden til at føre regnskab.

Først og fremmest for virksomhedens egen skyld!

Den vigtigste grund for virksomheden til at føre regnskab er imidlertid ikke myndig-
hederne, men den omstændighed, at du som indehaver af virksomheden skal bru-
ge regnskabet som grundlag for økonomisk styring af denne. Alle virksomheder 
har, om end i varierende grad, behov for oplysninger af økonomisk karakter om 
deres aktiviteter. 

Forskellige virksomheder har forskellige behov for disse oplysninger. For nogle er 
historiske oplysninger om indtjening, bruttoavance, omkostninger, etc. de vigtig-
ste, mens det for andre er af altafgørende betydning at kunne bruge det løbende 
regnskab til at holde styr på virksomhedens tilgodehavende hos dens kunder, så 
man kan rykke dem, der ikke betaler af sig selv.

Kun få virksomheder har slet ikke behov for den slags. Og ofte viser det sig, at de, 
der ikke har de rigtige økonomiske styringsværktøjer, let kører i sænk af den ene 
eller den anden årsag.

Det bedste udgangspunkt for skatte- og momsregnskabet m.v. er, at regnskabs-
føringen indrettes, så den først og fremmest sigter mod virksomhedens behov for 
økonomiske oplysninger om sig selv. Gøres dette rigtigt, vil myndighedernes behov 
for oplysninger fremkomme som naturlige biprodukter.

Eksempel: 
Du kan lave et momsregnskab ved at føre det i et momshæfte, som du kan få 
udleveret hos SKAT. Et sådant hæfte benyttes af nogle små virksomheder som 
det eneste daglige regnskab. Momshæftet er imidlertid tungt at arbejde med, 
medmindre du kun har ganske få bilag. Og et regnskab ført på denne måde er 
vanskeligt at benytte til ret meget andet end momsregnskab i sig selv.

Du kan i stedet lave en edb-bogføring, hvor strukturen i bogføringen svarer til 
den måde, du har lavet dit budget, og lade sammenligning med budgettet være 
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regnskabets hovedformål. Samtidig kan du via såkaldte momskoder (se kapitlet: 
”edb-bogføring”) på udvalgte konti i bogføringen styre momsregnskabet, så det 
fremkommer mere eller mindre automatisk og er klar til brug, når tiden er inde til 
at betale momsen.

Hvad er bogføring til forskel fra regnskab?
Det er vigtigt at skelne mellem disse to begreber, selv om man af og til hører dem 
brugt i flæng.

Bogføringen er et værktøj til opsamling og systematisering af regnskabsbilag. Selv 
i en lille enmandsvirksomhed kan der være hundredvis og i visse tilfælde tusindvis 
af økonomiske transaktioner i løbet af et år. Uden et systematisk værktøj til at holde 
styr på dette vil det oftest være umuligt at få overblik over virksomhedens økono-
miske forhold, ligesom man heller ikke vil kunne fremskaffe de mange forskellige 
oplysninger, man skal afgive til offentlige myndigheder. Værktøjet til bogføring vil 
i praksis være et edb-program til en computer. Eventuelt kan bogføringen foregå 
hos en serviceleverandør, f.eks. et bogføringsbureau. Virksomheden skal da selv 
lave en foreløbig registrering af de daglige ind- og udbetalinger.

Regnskabet derimod er en rapport om, hvordan det økonomisk set er gået med 
virksomheden i en afsluttet periode. Typisk udarbejdes regnskabet som et års-
regnskab, men andre perioder, f.eks. måneds- eller kvartalsregnskaber kan også 
tænkes. Regnskabet udarbejdes normalt på grundlag af bogføringen.

Ofte bruger man begrebet ”regnskabssystemet” om det samlede system af værk-
tøjer og forretningsgange, fra den daglige registrering af økonomiske transaktioner 
via edb-bogføringen til det færdige regnskab.

Formelle krav til bogføringen
Der findes ingen specifikke regler i lovgivningen, der anviser, hvordan man skal 
indrette sin virksomheds bogføring, dvs. hvilket værktøj man skal bruge til at 
samle virksomhedens økonomiske oplysninger. Den vigtigste regel er en passus 
i bogføringsloven om at bogføringen skal overholde det man kalder ”god bog-
føringsskik”. Det kan forekomme diffust, og måske kan begrebet lettest forklares 
ved at sammenligne med noget, de fleste kan forholde sig til: ”Godt håndværk”, 
eller om man vil ”god håndværkerskik”.

Enhver faglært tømrer kan forholde sig til en tagkonstruktion og tage stilling til, 
om denne eller hin måde at lave det på er ”god nok” eller ”noget klamp”, vel vi-
dende at tingene ofte kan laves på flere måder. Og den løsning der er ”god nok” til 
brændeskuret, er i sagens natur sjældent ”god nok” til taget på et helårshus, eller 
på en domkirke for den sags skyld.
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På ganske tilsvarende vis kan en erfaren bogholder eller revisor forholde sig til for-
skellige måder at indrette bogføringen på, måder der hver især kan være egnede 
eller uegnede under forskellige omstændigheder. De værktøjer og forretningsgange, 
der er fuldt tilstrækkelige til en lille énmands konsulentvirksomhed, vil efter al 
sandsynlighed være helt utilstrækkelige til en import- og eksportvirksomhed, der 
køber og sælger varer på kredit, måske i flere forskellige valutaer, og som har 
mange transaktioner hver eneste dag. Det er historien om tømreren, brændeskuret 
og domkirken om igen.

Hvad der er den fagligt bedste løsning på en bogføringsopgave afhænger således 
helt af, hvilken virksomhed, der er tale om. Den ”rigtige” løsning – den der ikke 
bare er korrekt, men også hensigtsmæssig i alle virksomheder, den findes sim-
pelthen ikke. Dertil er virksomheder for forskellige.

Hvad kan jeg ”trække fra”?
Et af de spørgsmål, der ofte trænger sig på, når man starter egen virksomhed, handler 
om ”hvad man kan trække fra” i sin virksomhed. Med andre ord hvilke omkostninger, 
der indgår i virksomhedens regnskab, og hvilke udgifter der anses for private. 

Transaktioner

Daglige registreringer
af transaktioner

Bogføring af 
registrede transaktioner

Trække rapporter ud 
af bogføringen/
EDB program

Bruge rapporter til 
økonomisk styring

Års-
regnskab
Kladde

Debitor-/
kreditor-

lister

Budget-
opfølgning

Moms-
betaling
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Det siger sig selv, at køb af de varer man sælger i sin virksomhed, er virksom-
hedsrelaterede køb, ligesom kopipapir og WC rens er det, hvis det vel og mærke er 
indkøbt til brug i virksomheden.

Mere uklart bliver det måske, når man køber mere personlige ting som f.eks. tøj, 
briller, musik CD’er og lign. Der findes dog mere eller mindre klare regler på om-
rådet, og det er bedre at undersøge disse, end at lægge ud med at føre ”alt” 
ind under virksomheden. Naturligvis kan det rettes i bogføringen, men det letter 
arbejdet og øger gennemskueligheden, jo færre ting der skal rettes.

Eksempelvis er det således fastlagt, at køb af briller ikke anses for en virksomheds-
relateret omkostning, og det gælder uanset, hvor meget man end kan argumentere 
for, at det er arbejdets skyld, at man er nødt til at bruge briller. På samme måde kan 
køb af tøj kun trækkes fra, såfremt der er tale om arbejdstøj. Det er f.eks. unifor-
mer, kedeldragter, skjorter m. firma-logo eller lignende. Så selvom du køber et par 
cowboy bukser og bruger dem på arbejde hver dag, betragtes de altså ikke som en 
virksomhedsrelateret omkostning og indgår derfor ikke i virksomhedens regnskab. 

Noget andet er, at hvad der er relevante omkostninger for den ene virksomhed, er 
det måske ikke for den anden. Man kunne f.eks. forestille sig, at fotografen køber 
sig en dyr lænestol til sit fotostudie. For hans virksomhed er købet af lænestolen 
en virksomhedsrelateret omkostning.

Omvendt ville en bager eller slagter nok slippe dårligt fra at købe en lænestol ”på 
firmaets regning”. 

Man kunne også forstille sig en gartner med dårlig ryg, der får rygbehandlinger 
hos en fysioterapeut. Er det en virksomhedsrelateret omkostning? Svaret er ikke 
entydigt.

Eksemplerne er mange, men udover at lade den sunde fornuft råde, må man søge 
rådgivning, når man er i tvivl.

Du kan læse mere om dette emne senere i bogen. Her skal du være opmærksom 
på, at de formelle regler for ”fradrag” på visse punkter er helt forskellige, alt efter 
om man taler om fradrag i momsen eller fradrag i skatten. Reglerne er derfor 
omtalt i to forskellige af de følgende kapitler.
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Forskellige former for bogføring
I gamle dage lavede man bogføringen i en eller flere bøger, deraf navnet ”bog-
føring”. Man havde som regel en købsbog, en salgsbog, en kassebog, og så den 
fineste – hovedbogen, som kun ”hovedbogholderen” måtte skrive i! Systemet med 
disse bøger var i princippet enkelt, men i praksis tungt og særdeles tidkrævende 
at arbejde med.

Efter 2. verdenskrig blev systemet med ”bøger” gradvis afløst af forskellige systemer 
med kontokort. Nogle af disse systemer var helt enkle, men til gengæld kun egnede 
til virksomheder med ganske beskedne datamængder. Andre systemer benyttede 
sig af kostbare og snedigt indrettede mekaniske ”bogføringsmaskiner”. Atter andre 
havde sindrige anordninger med gennemskrivningsformularer i flere lag.

Den tekniske udvikling har selvsagt præget bogføringsteknikken, men langt op 
i firserne kunne man i ældre virksomheder af og til støde på ”den gode gamle” 
hovedbog. Og muligvis findes den endnu i brug enkelte steder, ligesom den sidste 
mekaniske bogføringsmaskine måske stadig er i drift.

I dag er edb imidlertid det altdominerende værktøj til bogføring. Dette vender vi 
tilbage til om lidt.

Ikke alle virksomheder laver selv deres bogføring. Mange især mindre virksomhe-
der laver en kasserapport, mens den egentlige bogføring overlades til en revisor 
eller et bogføringsbureau. Eller de afleverer simpelthen deres bilag og betaler sig 
fra resten.

Bogføring på edb
De fleste, der vælger selv at udføre deres bogføring, anvender i dag en eller anden 
form for edb. Stort set alle erhvervsvirksomheder og mange private husstande 
er i besiddelse af et lille edb-anlæg – en computer. Alle almindelige computere 
kan anvendes til bogføring, hvis man køber et program dertil. Blot er det ikke alle 
programmer, der er egnede til alle computere.

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er nok at vide noget 
om edb for at kunne bogføre ved hjælp af edb. Det er endnu vigtigere at kende de 
grundlæggende bogføringsregler. Uanset hvor avancerede og brugervenlige da-
gens edb-programmer måtte være, er det et faktum, at den, der ikke har forstået 
de grundlæggende bogføringsprincipper, næppe slipper godt fra det selv med nok 
så meget edb som hjælpeværktøj. 

Man kan måske drage den sammenligning, at har man en cykel uden at kende 
færdselsreglerne, så gør man kun ondt værre ved at udskifte cyklen med en bil. 
Tilsvarende: Den, der går i gang med edb-bogføring uden at kende grundprincip-
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perne i bogføring, kan ved computerens hjælp lave mange flere fejl på den samme 
tid, end hvis bogføringen blev lavet på gammeldags maner, dvs. manuelt!

Men kender man disse grundprincipper, er et hensigtsmæssigt edb-program en 
uvurderlig hjælp til den daglige bogføring. Og edb-værktøjerne er i dag så billige, så 
der kun skal et beskedent behov til for at retfærdiggøre den nødvendige investering.

Vi vil senere i bogen se mere på edb-bogføring.

Bogføring hos serviceleverandør
Selv om edb-bogføring ud fra en økonomisk betragtning er indenfor rækkevidde 
for enhver virksomhed, så er der mange, der alligevel vælger at lade en service-
leverandør tage sig af opgaven. Også virksomheder, der både har udstyret og i 
princippet selv er i stand til at udføre opgaven, vælger jævnligt alligevel at få 
bogføringsopgaven udført hos en fremmed leverandør.

Dette skyldes ganske enkelt forretningsmæssige overvejelser om, hvad indehave-
ren og eventuelle ansatte skal bruge deres egen tid på. Selv om timeprisen ved at 
lade en professionel leverandør udføre bogføringsopgaven kan være langt højere 
end indehaverens egen ”timeløn”, vil effektiviteten hos den fremmede leverandør 
ofte være så meget større, at det alligevel kan betale sig. Den fremmede leverandør 
laver jo bogføringsopgaver så at sige på samlebånd, mens man måske i sin egen 
virksomhed har så lille en datamængde, at man aldrig får den fornødne træning.

Nogle forretningsindehavere formulerer det helt enkelt: ”Jeg bruger min tid på 
det, jeg er god til, og som jeg synes er sjovt og lader andre, som er bedre til andre 
opgaver, om at udføre disse.”

Revisionsfirmaer

De fleste revisionsfirmaer, store såvel som små, udfører bogføringsservice for en 
del af deres kunder. Fordelen ved at lade revisor udføre bogføringsopgaven er først 
og fremmest, at revisor derved kan udnytte sin detailviden om bogføringen, når 
han senere skal lave års- og skatteregnskab. Derved kan opnås en tids besparelse, 
som gør, at revisor i nogle tilfælde kan udføre bogføringsopgaven til en ganske 
konkurrencedygtig pris, navnlig når datamængden ikke er alt for stor.

En anden fordel ved at benytte en revisor til at udføre bogføringsarbejdet er den 
sikkerhed, der ligger i, at revisor normalt er offentlig godkendt. Man skal dog være 
opmærksom på, at ordet ”revisor” er en fri titel, og der er en del personer, der 
driver virksomhed som revisor uden nogen form for offentlig autorisation.

Alle registrerede og statsautoriserede revisorer er beskikkede af Erhvervs-  
og Selskabsstyrelsen i henhold til Lov om Statsautoriserede og Registrerede  
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Revisorer. Desuden er de i henhold til lovgivningen forpligtede til at have en gyldig  
ansvarsforsikring. Endelig er de omfattet af en lovpligtig kvalitetskontrol. Du kan 
på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside (www.eogs.dk) tjekke, om en be-
stemt revisor er offentlig godkendt, dvs. om vedkommende er statsautoriseret 
eller registreret.

Bogføringsbureauer

Bogføringsbureauer er typisk små virksomheder, der drives af en enkelt person, 
der på baggrund af en praktisk kontor- og regnskabserfaring laver det daglige 
regnskabsarbejde for andre små virksomheder. Arbejdet med årsregnskabet over-
lades typisk til en revisor, idet indehaveren af bogføringsbureauet ofte ikke har 
den fornødne faglige indsigt til at udarbejde dette.

Et bogføringsbureau kan i visse tilfælde tilbyde at udføre bogføringsarbejdet til en 
pris, der er lavere end den pris, der kan opnås hos et revisionsfirma. Nogle bog-
førings bureauer har uformelt samarbejde med et eller flere revisionsfirmaer.
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Et eksempel på bogføring og regnskab
I det følgende vil vi ud fra et simpelt eksempel beskrive de helt grundlæggende 
principper for at bogføre, og hvordan man ud fra bogføring kan lave et regnskab. 
Principperne er uafhængige af, hvilken type virksomhed der er tale om, om den er 
stor eller lille, og om hvilken teknik der benyttes ved bogføringen.

Eksemplet er gennemgående i bogen, idet der refereres til det adskillige gange i 
flere forskellige sammenhænge. Eksemplet er opdigtet, men illustrerer mange af 
virkelighedens problemstillinger.

Undervejs i eksemplet vil vi i et vist omfang begynde at anvende begreber, der 
forklares nærmere senere i bogen. Inden vi går i gang med selve eksemplet, skal 
vi se på begrebet ”transaktion”. 

Hvad er en transaktion?

Hver enkelt handling af økonomisk art kaldes en transaktion. At sælge en pakke 
tyggegummi fra en slikbutik er en transaktion. Og at købe en maskine til flere mil-
lioner er også en transaktion. Enhver form for forretningsmæssig aktivitet udmønter 
sig således før eller siden i én eller flere transaktioner, som skal bogføres.

En transaktion kan være et køb eller et salg, en indbetaling eller en udbetaling. 
Forskellen på køb/salg på den ene side og ind/udbetalinger på den anden side 
hænger sammen med, at selve handelen kan ske på ét tidspunkt, mens betalingen 
kan ske på et andet tidspunkt, f.eks. såfremt der handles på kredit. Desuden kan 
der i en række tilfælde forekomme betalingstransaktioner, der ikke har umiddelbar 
forbindelse med et køb eller et salg. Det er f.eks. tilfældet, når man optager et lån 
eller betaler afdrag på det.

I kapitlet: ”Daglige registreringer” kommer vi mere ind på disse forskellige typer 
af transaktioner.

Vi vil nu vise princippet i regnskabsføring i et meget simpelt eksempel, hvor der 
ikke er flere transaktioner, end at de fleste kan overskue dem i hovedet. Formålet 
med dette er at se, hvordan hver enkelt transaktion bliver bogført og bliver til 
posteringer i bogføringen. Tilsammen bliver disse posteringer til et regnskab. Se 
evt. den grafiske fremstilling på side 10.

Fodboldhandleren
En mand starter en virksomhed, der sælger fodbolde. Han kan købe fodbolde for 
60 kr. pr. stk. hos sin leverandør og sælge fodboldene til private kunder for 100 kr. 
pr. stk. For at forenkle mest muligt ses der bort fra moms i denne første udgave af 
eksemplet. Momsen vender vi tilbage til senere.
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I virksomhedens første regnskabsperiode foretager fodboldhandleren følgende 
transaktioner:

1.  Han starter med at indskyde 100 kr. i virksomheden som startkapital. Pengene 
lægges i virksomhedens kasse.

2. Han køber en fodbold for 60 kr. Beløbet betales kontant fra kassen.

3. Han sælger fodbolden for 100 kr. Beløbet lægges i kassen.

4. Han køber endnu en fodbold for 60 kr. Beløbet betales kontant fra kassen.

5. Han betaler husleje, som er 20 kr. Beløbet betales kontant fra kassen.

Regnskabsperioden er nu slut, og lageret tælles op. Der er én fodbold på lager.

Ved hjælp af lidt hovedregning er det ikke så svært at nå frem til resultatet af 
disse transaktioner: 

·  Vores nystartede virksomhed har solgt for 100 kr. og betalt 60 kr. for det,  
der er solgt. Det giver en bruttofortjeneste på 40 kr. 

· Derfra går husleje på 20 kr. Der er 20 kr. tilbage, som så er hans fortjeneste.

I virkelighedens verden ville der imidlertid være mange hundrede – eller mange 
tusinde – transaktioner, så virksomhedens resultat ikke længere kan findes ved 
simpel hovedregning. Heller ikke selv om man tager ”papir og blyant” til hjælp.

Det er derfor det er nødvendigt at bogføre, dvs. bruge et bogføringsprogram til at holde 
styr på sine økonomiske transaktioner. Bogføring er et værktøj til at systematisere en 
mængde transaktioner, der er for stor til, at man kan overskue den på anden vis.

Vi vil om lidt vise, hvorledes taleksemplet kan stilles op i form af en simpel bogfø-
ring. Men inden vi gør det, må vi tage hul på grundbegreberne i bogføringen:

En konto

En konto i et bogføringsprogram er et sted, hvor man samler registreringer af en 
bestemt slags. Hvis bogføringen blev lavet ”på gammeldags manér”, kunne en 
konto rent praktisk have haft flere forskellige former, f.eks. en side i en kolonne-
bog, eller et løsblad af papir eller pap. I edb-alderen er der i praksis altid tale om 
en registernøgle i et edb-program.  

Når man skal illustrere bogføringskonti, som her i bogen, vises en konto som regel 
skematisk således: 

På en konto i bogføringen kan man bogføre enten i debet (til venstre) eller i kredit 
(til højre). Enhver postering skal altid bogføres med samme beløb i debet og kredit 
(på hver sin konto).



Debet ::. 
  Kredit  

Huskeregel ::. 

Indtægter ::.
 Udgifter 
 Aktiver  
 Egenkapitalen 
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Saldoen viser summen af den aktuelle postering og de foregående posteringer. 
Saldoen regnes ofte med fortegn, hvor debet = + og kredit = -. Det med fortegnet 
kommer vi også tilbage til i kapitlet ”Bogføringens teori”.

Grundregler

Følgende huskeregel passer på de fleste situationer (I kapitlet: ”Bogføringens 
teori” ser vi nærmere på dette):

For at lave bogføringen for fodboldforhandleren skal vi bruge følgende 6 konti i 
bogføringen:

Driftskonti:   Statuskonti:
Salg    Varelager
Vareforbrug   Kasse
Omkostninger   Egenkapital

Salg, omkostninger og vareforbrug er virksomhedens indtægter og udgifter, mens 
varelager og kassebeholdning er virksomhedens aktiver. 

Egenkapitalen er et lidt teoretisk begreb, som vi kommer tilbage til i kapitlet: 
”Bogføringens teori”. Indtil da kan egenkapitalen intuitivt forklares som ”virksom-
hedens gæld til dens ejer”.

Bogføring af fodboldhandlerens virksomhed

Vi er nu klar til at bogføre de transaktioner, der blev foretaget. I bogføringspro-
grammet skal der registreres følgende transaktioner:

Konto 1

Debet Kredit Saldo

100 100

40 60

i alt 100 40 60

Konto 2

Debet Kredit Saldo

100 -100

40 -60

i alt 40 100 -60

Debet ”Det pengene bruges til” (til venstre)

Kredit ”Der hvor pengene kommer fra” (til højre)
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Ad 1) 
Ejerens indskud skal bogføres som kredit på egenkapitalkontoen (”der hvor 
pengene kommer fra”) og som debet på kassekonto (”det pengene bruges til”): 

Ad 2) 
Køb af en fodbold til videresalg: Pengene ”kommer fra” (= kredit), og ”bruges til” 
(= debet) køb af varer:

Egenkapitalkontoen påvirkes ikke. Dens saldo er uændret 100 i kredit.

Ad 3)
Salg af en fodbold (3a): Pengene går i kassen (debet), og kommer fra (kredit) salg:

Men vi har jo solgt den fodbold, vi havde på lager, og må derfor fjerne den fra 
varelageret og overføre den til konto for vareforbrug:

Konti for egenkapital påvirkes ikke af bogføringen af salget.

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

i alt 100 0 100

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 60 40

i alt 100 60 40

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 60 40

3a) 100 140

i alt 200 60 140

Egenkapital

Debet Kredit Saldo

1) 100 -100

i alt 0 100 -100

Varelager

Debet Kredit Saldo

2) 60 60

i alt 60 0 60

Salg

Debet Kredit Saldo

3a) 100 -100

i alt 0 100 -100

Vareforbrug

Debet Kredit Saldo

3b) 60 60

i alt 60 0 60

Varelager

Debet Kredit Saldo

2) 60 60

3b) 60

i alt 60 60 0



Status ::.

Råbalance ::.
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Ad 4) 
Køb af endnu en fodbold til videresalg bogføres ligesom ovenfor pkt. 2:

Ad 5)
Betaling af husleje bogføres ligesom køb, bortset fra at vi debiterer en omkost-
ningskonto i stedet for varelager:

Nu mangler vi kun at tælle lageret op, dvs. ”gøre status”, for at afslutte regnska-
bet. Vi har undervejs købt to enheder og solgt en, og så er det jo ganske betryg-
gende, at vi nu konstaterer, at der ligger én fodbold på lager. Dette svarer til vores 
bogførte varelager. Så vi behøver ikke at ændre noget som konsekvens af, at vi har 
talt lageret op. Så heldig er man sjældent i praksis!

Vi er nu færdige med bogføringen og kan lave et sammendrag af de enkelte bog-
føringskonti. Et sådant sammendrag kaldes en råbalance:

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 60 40

3a) 100 140

4) 60 80

4) 20 60

i alt 200 140 60

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 60 40

3a) 100 140

4) 0 60 80

i alt 200 120 80

Varelager

Debet Kredit Saldo

2) 60 60

3b) 60

4) 60 60

i alt 120 60 60

Omkostninger

Debet Kredit Saldo

5) 20 20

i alt 20 20

Debet Kredit Debet Kredit

     (bruttotal)      (nettotal)

Salg 100 100

Vareforbrug 60 60

Omkostninger 20 20

Varelager 120 60 60

Kasse 200 140 60

Egenkapital 100 100

Afstemningstotal 400 400 200 200
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Læg mærke til, at debet og kredit i råbalancen er lige store. Det må de nødvendig-
vis være, fordi vi for hver enkelt postering har sørget for debitere og kreditere det 
samme beløb.  

Første og anden kolonne viser bruttotal, som de fremgår ved at tage saldotallene 
fra ovenstående konti. For kontiene Varelager og Kasse har der været posteringer 
i både debet og kredit. Den nettosaldo, der fremkommer ved at trække kredit fra 
debet, er den saldo, man benytter i det videre arbejde.

Salgs-, Vareforbrugs- og Omkostningskonti kaldes driftskonti, der indgår i resultat-
opgørelse. Kontiene Varelager, Kasse og Egenkapital er såkaldte statuskonti, der 
indgår i balancen. 

Resultatopgørelsen viser virksomhedens nettoresultat for en periode, mens balan-
cen viser virksomhedens aktiver og gæld ved periodens slutning. I dette eksempel 
er der dog ingen gæld.

Med udgangspunkt i råbalancen kan vi opstille et regnskab. Regnskabet viser i 
princippet det samme som råbalancen, men er opstillet på en mere gennemsku-
elig måde. Desuden er virksomhedens resultat overført til egenkapitalen. Hvorfor 
man gør det, vender vi tilbage til i kapitlet: ”Bogføringens teori”.

Regnskab for ”Fodboldhandleren”:

I dette kapitel har vi brugt nogle begreber såsom drift og status, resultatopgørelse 
og balance, uden at vi helt klart har forklaret, hvad disse begreber dækker over. 
Det vil vi komme nærmere ind på i kapitlet: ”Bogføringens teori”.

Resultatopgørelse:

Omsætning 100

Vareforbrug -60

Bruttoavance 40

Omkostninger -20

Resultat 20

Balance:

Varelager 60

Kassebeholdning 60

Aktiver i alt 120

Egenkapital indskudt 100

Resultat 20

Egenkapital i alt 120

Gæld 0

Passiver i alt 120
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Daglige registreringer
At bogføre betyder at registrere det der sker i virksomheden. Det som vi kalder 
virksomhedens transaktioner. Alle virksomhedens transaktioner skal registreres. 
Den samlede bogføringsproces kan opdeles i daglige registreringer på den ene 
side og den endelige bogføring på den anden side.

Hver gang du køber eller sælger noget, hver gang du betaler en regning for noget du 
tidligere har købt på kredit, eller hver gang en kunde, der tidligere har fået kredit, 
betaler sin regning, har du i princippet en transaktion, der skal registreres.

Det kan umiddelbart virke voldsomt. Men det er som regel blot et spørgsmål om 
én gang for alle at indarbejde en fast rutine, der sikrer at disse registreringer 
foretages på den rigtige måde.

Som det fremgår flere steder i denne bog, er der stor forskel på virksomheder, og 
de har et meget forskelligt registreringsbehov. Du skal derfor starte med at tage 
stilling til, hvordan dit regnskabssystem skal indrettes. Anvisningerne i denne bog 
kan være en hjælp til dette, men for de fleste vil det nok være en fordel tillige at 
diskutere spørgsmålet med en revisor eller en anden person med den fornødne 
regnskabserfaring.

Mens der er gode muligheder for at overlade den endelige bogføring til f.eks. virk-
somhedens revisor, så skal virksomheden selv sørge for de daglige registreringer. 
Det er derfor meget vigtigt, at der er etableret en fast rutine, der sikrer at alle 
transaktioner registreres korrekt. Denne registrering danner grundlag for den efter-
følgende endelige bogføring, som aldrig kan blive bedre end det grundlag, den er 
lavet på.

Også hvis du selv varetager den endelige bogføring på din egen computer, er det 
ofte hensigtsmæssigt at skelne skarpt mellem daglige registreringer på den ene 
side og den endelige bogføring på den anden side. 

Mens den endelige bogføring ofte foretages nogen tid efter, at tingene er sket, 
er det for visse typer af transaktioner af afgørende betydning, at de registreres 
straks. Ellers er det umuligt senere at finde ud af, hvad der egentlig foregik, og 
hvad der som følge heraf skal bogføres. Den daglige registrering har således frem 
for alt som formål at registrere de oplysninger, der går tabt, hvis ikke de registreres 
straks.

Det vil altså sige, at:
·  Ved daglig registrering sikrer du, at alle dine transaktioner bliver samlet, registreret, 

gemt eller arkiveret, så man senere uden besvær kan finde ud af, hvad der er sket.

·  Ved bogføring tager du dine daglige registreringer og indtaster dem i et bogføringspro-
gram, eller du lader din revisor eller et bogføringsbureau om denne del af arbejdet.

Daglige registreringer ::.
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Forskellige registreringsbehov
Ikke to virksomheder er ens. Men man kan alligevel opdele de fleste små virksom-
heder i nogle få grupper, indenfor hvilke der er klare fælles problemstillinger.

Kontante betalinger

Nogle virksomheder sælger deres varer eller ydelser kontant – navnlig indenfor 
butiks handel – mens der findes andre virksomheder, hvor alle økonomiske transak-
tioner passerer en eller flere bankkonti. Kontanter findes ikke i disse virksomheder, 
bortset fra indehaverens private pengebeholdning og eventuelt en ”kaffekasse”.

De virksomheder, der køber og / eller sælger kontant, må tage særlige hensyn hertil 
ved tilrettelæggelsen af deres daglige registreringer. Der skal være en løbende 
rutine, f.eks. i form af et kasseapparat og en daglig kassebog, der sikrer, at de 
kontante transaktioner registreres straks. Sker dette ikke, vil det sjældent efter-
følgende være muligt at lave en blot nogenlunde korrekt bogføring. Kontante trans-
aktioner efterlader jo ikke noget ”spor”, som du senere kan følge og finde ud af, 
hvilke transaktioner der blev foretaget.

Bankbetalinger

Modsat vil de virksomheder, hvor alt foregår via bankkonti, til en vis grad få deres 
daglige registreringer foræret af banken. Der sker jo helt automatisk en registre-
ring af virksomhedens transaktioner i banken, i og med at hver enkelt transaktion 
efterfølgende kan ses på en udskrift af den pågældende bankkonto.

Få eller mange transaktioner?

En lille konsulentvirksomhed skriver måske 30 regninger om året til sine kunder. 
Dette er ikke til hinder for at virksomheden kan have en god indtjening – de enkelte 
regninger kan jo godt være store. Men en sådan virksomhed kan typisk have alle 
sine bilag for et helt år i et enkelt ringbind.

Modsat kan selv en mindre handelsvirksomhed have så mange bilag på et enkelt 
år, at de kan fylde indtil flere flyttekasser!

Jo flere transaktioner man har, jo vigtigere er det, at man har en klar struktur om-
kring registreringen af disse og tilrettelæggelsen af bogføringen i det hele taget.
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Virksomhedstyper
I nedenstående skema er indsat typiske virksomheder i de pågældende grupper:

1) Konsulentvirksomhed med udelukkende erhvervskunder

Erhvervskunder betaler ikke kontant. Man sender dem en faktura, som de så typisk 
betaler via homebanking eller måske på posthuset eller i banken. Dermed har den 
virksomhed, der ikke har private kunder, normalt heller ikke kontante indbe talinger 
på salgssiden. På købssiden vil man typisk – man er jo selv erhvervskunde over-
for sine leverandører – betale på samme måde. Så kontanter vil kun forekomme 
undtagelsesvis i virksomheden, og normalt kun i forbindelse med betaling af til-
fældige småomkostninger såsom kaffe, kage og parkeringsudgifter.

En konsulentvirksomhed har normalt kun få økonomiske transaktioner målt efter 
antal, med mindre der er adskillige medarbejdere i virksomheden.

En sådan virksomhed kan derved i realiteten bruge virksomhedens bankkonto som 
registrering af daglige betalinger. Hvis man så samtidig har samlet sine bilag i 
datoorden (betalingsdato), så har man reelt styr på sine daglige registreringer. 
Man behøver som oftest ikke at gøre mere.

2) Konsulentvirksomhed med private kunder

Situationen vil på visse punkter være den samme som under punkt 1), nemlig relativt få 
økonomiske transaktioner. Men til forskel fra konsulentvirksomheden med erhvervskun-
der må man her forvente, at kunderne i et vist omfang ønsker at betale kontant. Virk-
somhedens regnskabssystem skal derfor være indrettet på at håndtere dette. Derfor 
undgår man i dette tilfælde ikke en eller anden form for daglig kasseregistrering. 

Da der kun er få transaktioner pr. dag, kan det dog gøres enkelt: Regninger til 
kunder udstedes i nummerorden, og dagens sammentalte og sammenhæftede 
regninger benyttes som bilag, hvorefter dagens omsætning indbetales på virk-
somhedens bankkonto.

Hvis man på denne måde sørger for at dagens kontante omsætning sættes i ban-
ken hurtigst muligt og indtil da holdes adskilt fra andre pengebeholdninger, så har 
man begrænset besværet omkring kasseregnskabet væsentligt. Det forudsættes 

Daglige registreringer ::.
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at alle virksomhedens omkostninger på den ene eller den anden måde betales 
direkte fra virksomhedens bankkonto.

3) Engroshandel og / eller produktion

Denne virksomhedstype vil modsat de to første typisk have mange transaktioner, og 
den vil normalt tillige have såvel køb som salg på kredit i væsentligt omfang. Men nor-
malt vil der ikke være kontante transaktioner, bortset eventuelt fra småomkostninger.

Her vil det oftest være mest praktisk at benytte et edb-program til udskrivning af 
fakturaer til virksomhedens kunder, således at salgsfakturaer bogføres med det 
samme. Virksomhedens omkostninger betales direkte fra dens bankkonto, hvorved 
den daglige registrering af disse sker automatisk. Man skal dog i dette tilfælde 
være opmærksom på, at modsat konsulentvirksomheden vil der typisk være tale om 
et stort antal transaktioner, hvorfor der må stilles større krav til systematikken.

Hvis der er mange transaktioner på en bankkonto, kan det i værste fald minde om et 
detektivarbejde at finde ud af, hvad de hver især dækker over, hvis der først er for-
løbet nogen tid. Det er besværligt og tidkrævende at få bogført transaktionerne rig-
tigt, hvis der ikke dagligt eller i det mindste ugentligt bliver ryddet op i bilagene.

4) Detailhandel / restauration

Dette er den type virksomhed, der oftest giver anledning til problemer omkring de 
daglige registreringer. Årsagen er den, at selv den mindste butik eller restauration 
har et stort antal daglige kontante transaktioner. Hvis ikke der er en registrerings-
rutine i virksomheden, der dagligt på systematisk vis samler disse transaktioner 
sammen, går det galt!

Som hovedregel er denne virksomhedstype derfor nødt til at anvende et kasseap-
parat til at registrere de daglige indtægter. I praksis kan det sjældent lade sig 
gøre på anden måde.

Ved siden af opgaven omkring registrering af de daglige salgsindbetalinger har 
denne virksomhedstype typisk mange transaktioner på indkøbssiden. Disse beta-
les almindeligvis direkte fra virksomhedens bankkonto. Her adskiller denne virk-
somhed sig således ikke fra de andre virksomhedstyper, bortset fra at der i nogle 
detailhandelsvirksomheder kan være rigtig mange transaktioner at holde styr på.

Hvilken type er din egen virksomhed?

Prøv at sammenligne disse fire virksomhedstyper med din egen virksomhed. Hvil-
ken ligner du mest? Hvad kan du udlede heraf?
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Metoder til daglige registreringer
Daglige registreringer er altså de registreringer, du foretager samtidig med en 
transaktion, eller umiddelbart efter at denne har fundet sted. På et senere tids-
punkt har du så mulighed for at lave den endelige bogføring af transaktionerne, 
eller du kan betale nogen for at gøre det for dig.

Kasserapporten

En kasserapport er et værktøj til at registrere og samle de daglige transaktioner. 
Kasserapporter findes i mange varianter, men typisk er der et par smalle kolonner 
til dato og bilagsnummer, en bred kolonne til tekst, en noget smallere til konto-
nummer, og endelig – frem for alt – et antal dobbelte kolonner: én til kasse, én til 
bank, og én til giro, samt eventuelt yderligere én.

En kasserapport er udformet som en afrivningsblok med gennemskrivningskopier 
(2 x 50 sider), hvor originalerne, oftest grønne sider, er perforerede i kanten og 
beregnet til at rive ud af blokken, mens gennemskrivningskopierne er beregnet til 
at blive siddende som sikkerhedskopier, hvis originalerne skulle bortkomme.

Kasserapporter i bogform findes også. Man taler da normalt om en kassebog, men 
formålet er det samme.

En meget almindelig fremgangsmåde – også i computer-alderen – er, at virksom-
heden selv dagligt fører en kasserapport, der viser virksomhedens ind- og udbeta-
linger, mens den endelige bogføring overlades til en revisor eller et bogførings-
bureau, der så laver den på grundlag af kasserapporten. Kasserapporten er da 
virksomhedens værktøj til at lave de daglige registreringer.

UDVIDET KASSERAPPORT

 Kasse Kassekredit Girobank
Hævet

Dato: Nr.

Dato Bilag
nr.

Tekst Indbetaling Udbetaling Indsat Hævet Indsat Konto
nr.

Debet Kredit

At overføre

Forbeholdt revisionsfirma

Balance

Daglige registreringer ::.
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Hvem skal føre kasserapport?

Det er en udbredt misforståelse, at alle virksomheder har pligt til føre kasserap-
port. Som nævnt ovenfor har virksomheder, der har kontante ind- og udbetalinger, 
pligt til at føre kasseregnskab, men om dette gøres i form af en kasserapport eller 
på anden måde er op til virksomhedens indehaver.

Foregår hovedparten af dine transaktioner via bankkonti, men enkelte ind- og ud-
betalinger dog foregår kontant, er pligten til at føre kasserapport – eller en anden 
form for dagligt kasseregnskab – begrænset til de kontante transaktioner.

Noget andet er så, at selv om du ikke har pligt til det, kan det være praktisk 
at føre en samlet kasserapport omfattende såvel kontante transaktioner som de 
transaktioner, der foretages via én eller flere bankkonti. Kasserapporten kan være 
et udmærket værktøj til at holde styr på kassebeholdning og bankkonti, især hvis 
du ikke ønsker selv at lave den endelige bogføring.

Om du skal føre kasserapport eller begrænse de daglige registreringer til løbende 
opsamling af de bilag, der fremkommer som følge af transaktionerne, det er et 
spørgsmål om arbejdsdeling mellem den, der skal sørge for de daglige registrerin-
ger (evt. i en kasserapport) og den, der skal sørge for den endelige bogføring, der 
normalt laves på edb.

Daglige registreringer direkte i bogføringsprogrammet
Alle bogføringsprogrammer har indbygget et skærmbillede, der ligner en kasse-
rapport, og som bruges til at registrere transaktioner i programmet, til at bogføre 
om man vil.

Det er derfor nærliggende at springe over den håndskrevne kasserapport og lave 
kasserapporten direkte på computeren. Det kan man også sagtens, hvis – og kun 
hvis – man rent faktisk holder den ajour dagligt.

Det, man i den sammenhæng skal være opmærksom på, er at bogføringsprogrammet 
på computeren først og fremmest er et værktøj til den endelige bogføring. Der kan 
navnlig for en uøvet bogholder opstå mange små tvivlsspørgsmål omkring den 
endelige bogføring, hvorfor man let går i stå. Det gør heller ikke så meget, blot 
bogføringen så bliver genoptaget, inden der går for lang tid.

Men hvis der er tale om en virksomhed med mange kontante transaktioner, så kan 
blot en enkelt dags ”laden stå til” omkring de daglige registreringer medføre stor 
usikkerhed, hvis der ikke er en eller anden form for kassebog, hvor registrerin-
gerne er foretaget som forberedelse til den endelige bogføring.

I praksis kan det derfor være noget problematisk at benytte et edb-bogførings-
program direkte til registrering af daglige kassetransaktioner. Og har man ingen 
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kontante transaktioner, er kasserapporten som tidligere nævnt i nogen grad over-
flødig. Den endelige bogføring kan da normalt uden problemer foretages direkte 
på grundlag af bilagene samt en kontoudskrift fra banken.

Transaktionstyper
Vi skelner mellem tre typer af transaktioner, også selv om man måske ikke anven-
der disse begreber direkte i det daglige:

1. En købstransaktion er, når du køber en vare eller en serviceydelse. 

2. En salgstransaktion er tilsvarende, når du sælger en vare eller en ydelse. 

3.  En betalingstransaktion er, når du betaler din regning hos en leverandør, når en 
kunde betaler til dig, eller når du f.eks. flytter penge fra én bankkonto til en anden.

Hvis en købs- eller salgstransaktion gennemføres med kontant betaling, sker den 
tilhørende betalingstransaktion så at sige som en del af købs- eller salgstransak-
tionen. Sker køb eller salg på kredit, er betalingen derimod en selvstændig transak-
tion, idet den jo sker på et andet tidspunkt.

En af grundene til at vi skelner mellem de tre typer af transaktioner er, at kravene 
til bilag er forskellige.

Et bilag

Vi har allerede nævnt ordet bilag flere gange i forbindelse med virksomhedens 
transaktioner. De fleste transaktioner kræver et bilag af en eller anden art. Et bilag 
er et stykke papir, der viser grundlaget for den pågældende transaktion.

Når du anvender et bilag som grundlag for en postering i bogføringen, skriver du 
et nummer på bilaget. Det samme nummer skal fremgå af bogføringen. Når du 
senere læser i bogføringen, kan du så bruge nummeret til at finde bilaget. Selve 
papirbilaget arkiveres i et ringbind, hvor bilagene sidder i nummerorden.

Visse posteringstyper kræver ikke nødvendigvis et papirbilag som grundlag. Det 
kommer vi nærmere ind på nedenfor.

Bilag – købstransaktioner

Når du køber noget til din virksomhed, skal du sørge for at få en kvittering eller 
faktura. Det gælder i princippet uanset, om du køber frimærker for kr. 20 eller om 
du køber varer hjem for kr. 20.000. Bilaget dokumenterer ikke bare købet, men viser 
også om der f.eks. var moms i købet, samt af hvem og hvornår du købte varen.

Denne faktura, originalfakturaen vel at mærke, skal anvendes som bilag til bog-
føringen. Dette gælder, uanset om du køber kontant eller på kredit, altså uanset 

Daglige registreringer ::.
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om betalingstransaktionen gennemføres sammen med købstransaktionen eller 
bagefter på et senere tidspunkt.

Det er således ikke tilstrækkeligt at bruge en såkaldt dags-dato kvittering, en 
checkkopi eller lignende som bilag til en købstransaktion. Der skal være en faktu-
ra, og det skal være den originale, ikke blot en kopi eller et kontoudtog fra banken 
eller leverandøren.

Grunden til, at man forlanger en originalfaktura som dokumentation for et varekøb 
eller en omkostning, er at der – normalt da – findes én og kun én originalfaktura, 
mens der i princippet kan laves uendelig mange kopier af den samme faktura. Ved 
at stille krav om at man skal bruge den originale faktura som bilag for en købstrans-
aktion, forsøger man at sikre, at købstransaktionen kun bogføres denne ene gang.

Selvfølgelig kan du komme ud for, at en originalfaktura er bortkommet, og at du 
derfor er nødt til at skaffe en kopi, og så bruge kopien som bilag til at bogføre 
købstransaktionen i stedet for at bruge den bortkomne originalfaktura. Dette er 
uheldigt, men i sagens natur bedre end slet intet bilag. Så længe noget sådant 
kun sker i enkeltstående tilfælde, sker der i praksis ikke noget ved det, blot du 
sikrer sig, at der ikke opstår fejl i bogføringen i den anledning. 

Den typiske fejl vil i dette tilfælde være, at originalfakturaen i virkeligheden al-
lerede er bogført og arkiveret under et andet bilagsnummer, således at du ved at 
bogføre på grundlag af en kopi ender med at bogføre den samme købstransaktion 
to gange.

Oplysninger om, hvordan betaling er sket
Det er en god idé at notere med håndskrift på bilaget, hvilken dato det er betalt, 
og om det er betalt kontant eller via bankoverførsel. Hvis bilaget betales med pri-
vat dankort, har du i princippet lagt ud for din virksomhed, hvilket der for så vidt 
ikke er noget galt i. I den situation er det dog vigtigt at få noteret dette på bilaget 
for senere at få bogført transaktionen rigtigt. 

Dine private transaktioner bør af ordensmæssige årsager ikke blandes sammen 
med din virksomhed. Heller ikke selvom pengene i nogle tilfælde kan betragtes 
som dine. Det betyder, at du som minimum skal have en særskilt bankkonto 
(eventuelt en kassekredit) til din virksomhed, hvorfra du betaler regningerne i din 
virksomhed, samt eventuelt et hævekort til dine virksomhedsrelaterede køb.

Bilag – salgstransaktioner

Salgsfaktura
Når du sælger, skriver du i princippet en faktura til kunden. Formen afhænger 
imidlertid af, hvilken form for forretning du driver, idet mange detailforretninger i 
praksis kun udleverer en faktura til kunden, hvis de bliver bedt om det. 
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De fakturaer, som du selv skriver til dine kunder, skal som minimum indeholde:

1. Dit firmanavn
2. Adresse
3. Telefonnummer 
4. CVR-nummer
5. Dags dato
6. Fakturanummer
7. Prisen på din vare eller ydelse excl. moms
8. Specifikation af moms
9. Prisen inkl. moms.

Eftersom originalfakturaen er udleveret til kunden, anvender man en kopi (en gen-
nemskrivnings-kopi, en fotokopi eller et ekstra print) som bilag til bogføringen. 
Kopien sætter du i et ringbind for sig i fakturanummerorden. 

Ved bogføring af købstransaktioner (se ovenfor) brugte du originalfakturaen som 
bilag til købsposteringen, og eftersom der var én og kun én originalfaktura, var du 
dermed sikker på kun at bogføre købet én gang.

På tilsvarende vis skal du på salgssiden sikre dig, at salget bogføres én og kun 
én gang. Det gør du ved at udskrive alle dine salgsfakturaer i én ubrudt num-
merrække. Så skal du blot kontrollere, at nummerrækken også er ubrudt i bogfø-
ringen. Kopierne af salgsfakturaerne opbevarer du samlet i nummerorden. Efter 
behov kan du derudover have flere kopier af de samme fakturaer til andre formål. 
Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du ønsker at opbevare kopier af fakturaer i en 
mappe sammen med korrespondance med kunden.

Når du skriver en faktura, tildeler enten du eller dit bogføringsprogram et fak-
turanummer.

Disse numre skal være fortløbende og uden ”huller” – også henover årsskiftet og 
fra et regnskabsår til et andet. Hvis du skriver fakturaerne i dit bogføringsprogram 
sker dette automatisk. Hvis du skriver dem ”manuelt” i f.eks. et elektronisk regne-
ark, eller et tekstbehandlingsprogram, skal du selv styre at nummerrækkefølgen 
bliver ubrudt.

Når du bogfører dit salg, bør fakturanummeret benyttes som bilagsnummer. Der-
for bør du i dit bogføringsprogram, hvis det er muligt, benytte en separat kas-
sekladde til din salgsregistrering. Hvis du kun skriver et meget begrænset antal 
fakturaer, f.eks. fordi størstedelen af dit salg er kontantsalg, kan du vælge at lade 
dine fakturaer følge den almindelige bilagsserie. Vælger du at gøre dette, bør du 
som minimum anføre fakturanummeret i teksten til posteringen.

Bogføringsdato
I den daglige bogføring kan du vælge mellem enten at registrere dit salg under 
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den dato der fremgår af fakturaen, eller du kan føre dit salg på den dato, hvor 
kunden betaler. Hvordan du gør, afhænger af det bogføringsprincip, du har valgt. 
Men det du vælger, skal du gøre konsekvent, og skifter du princip, skal du gøre 
det ”en gang for alle”.

Se nærmere herom i kapitlet ”Debitorer og kreditorer”.

Kasseapparat

Inden for detailhandel laver man sjældent en egentlig faktura til kunden. Derfor 
må man, for at overholde reglerne, registrere salg på et andet grundlag. Den nor-
male løsning er her at anvende et kasseapparat til at registrere det løbende salg. 
Kasseapparatet tæller løbende dagens salg sammen og registrerer automatisk 
hver enkelt salgstransaktion på en såkaldt ”revisionsrulle”, hvorefter man, når 
dagen er omme, kan få kasseapparatet til at beregne en total for dagens regi-
strerede salg. Eventuelt kan salget være opdelt i to eller flere varegrupper på 
kasseapparatet. Dette afhænger af, hvorledes virksomhedens regnskabsrutine er 
tilrettelagt.

I mangel af en egentlig salgsfaktura benytter man altså den daglige kassestrim-
mel fra virksomhedens kasseapparat som bilag til bogføring af salgstransaktioner. 
Oftest vil man bogføre hele dagens omsætning i én enkelt postering, eller én poste-
ring pr. varegruppe, såfremt kasseapparatet opdeler omsætningen i varegrupper.

Bilaget for dagens salg er således en kassestrimmel fra kasseapparatet, der ge-
nereres efter lukketid og sammentæller det totale salg. 

Dankort og andre betalingskort
Såfremt der sælges på dankort, skal der på samme måde udskrives en strimmel 
fra dankortautomaten, der viser sammentællingen af dagens samlede dankortre-
gistreringer – nemlig det beløb, der i løbet af et par dage vil blive sat ind på din 
bankkonto. Beløbet overføres automatisk, men indtil det fremgår af bankkontoen, 
kan man med bogholderøjne betragte pengene som værende ”På vej i bank”. 

Kassestrimlen og dankortstrimlen udgør tilsammen bilaget for dagens salg og 
skal holdes samlet. Da både kontantsalg og dankortsalg registreres på kasseap-
paratet ved kundeekspeditionen, er det kassestrimlen og kun kassestrimlen, der 
viser dagens totale salg. Dankortstrimlen viser alene ”På vej i bank” beløbet. 

For at lette arbejdet med bankafstemningen anbefales det at kontere dankortsal-
get på kontoen ”På vej i bank”. Det samme gælder for det kontantbeløb, man tager 
ud af kassen for at sætte i banken.

Salget fra en kassestrimmel SKAL – i modsætning til salg på kredit – registreres 
under datoen, hvor salget fandt sted, også selv om pengene ikke kan læses på 
kontoudtoget endnu. 
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Eksempel: 
Kassestrimlen fra en tøjforretning d. 30/6/07 viser et total salg på kr. 16.000,- 
Dankortnotaen viser en total på kr. 12.000,-

Da indehaveren tæller kassen op, har han kr. 4.000 ud over den faste kassebe-
holdning. Det er dagens kontantsalg. For at forenkle den kasserapport, som hans 
revisor har anbefalet ham, fortrækker han at køre forbi banken på vejen hjem og 
putte de 4.000 i døgnboksen. På den måde har han efter lukketid aldrig mere lig-
gende i sin kasse end den faste beholdning på f.eks. kr. 3.000.

Kontoudtoget for forretningens kassekredit viser, at der d. 2/7/07 indsættes kr. 
12.000 fra dankortsalget, mens der d. 3/7/07 er indsat kr. 4.000 kontant via 
døgnboksindbetaling.

I en kassekladde kunne konteringen af salget fra d. 30.06.07 se ud som nedenfor.

Bemærk;
· At der altid posteres lige meget i debet og kredit på samme dato.
· At bilagsnummeret er det samme for hele konteringen vedr. salg d. 30/6/07.
· At konto for ”På vej i bank” (5805) går i nul, når bilaget er færdigkonteret.

Denne måde at kontere dagens salg på kan virke besværlig. Den store fordel er dog, 
at det med en så detaljeret kontering bliver meget nemmere at stemme bank af, fordi 
bogføringen følger datoerne på kontoudtoget præcist, når pengene registreres indsat. 

Printer man en oversigt over sin bankkonto (6750) i bogføringen, vil ind og ud-
betalinger vise sig i samme rækkefølge som på det kontoudtog banken har sendt  
– og ikke mindst vise den samme saldo pr. en given dato som bankens. Det er det 
der menes med ”bankafstemning” (se nærmere senere). 

Forestil dig, at man i stedet konterede dagens salg i bare to linier, nemlig kredit på 
Salgskontoen og debet på banken. Hvilke problemer ville det give?

Torvesalg

Et lidt specielt tilfælde er torvehandel og lignende salg fra stadeplads. Her er det 
fra gammel tid lovligt at registrere salget indirekte. 

Daglige registreringer ::.

Dato Bilag Konto Tekst Debet Kredit

30.06.2007 220 Salg  (1020) Dagens salg 16.000

30.06.2007 220 På vej i bank (5805) Dankort salg 12.000

30.06.2007 220 På vej i bank (5805) Kontant salg 4.000

02.07.2007 220 På vej i bank (5805) Dankort i bank 12.000

02.07.2007 220 Bank  (6750) Dankort i bank 12.000

03.07.2007 220 På vej i bank (5805) Kontant indsat 4.000

03.07.2007 220 Bank  (6750) Kontant indsat 4.000
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At registrere salget indirekte vil sige at man beregner dagens salg ved at trække 
kassebeholdningen om morgenen fra kassebeholdningen om aftenen og korrigere 
for eventuelle ind- eller udbetalinger, der ikke vedrører salgsindtægter. Den salgs-
opgørelse, der dagligt laves på denne måde, anvendes derefter på normal vis som 
grundlag for virksomhedens bogføring.

Dette er ikke en særlig præcis måde at registrere salget på, men når man allige vel 
tillader det, er det formentlig i erkendelse af, at handel fra stadeplads i traditionel 
forstand ellers ikke kunne fungere lovligt.

Man anvender således altid en kopi af salgsregistreringen som bilag til bog føring 
af salgstransaktionen. Blot afhænger det af forretningsformen, hvilken form denne 
salgsregistrering har.

Bilag – betalingstransaktioner

Betalingstransaktioner kan forekomme i mange varianter. Som eksempler på beta-
lingstransaktioner, der ikke samtidig er købs- eller salgstransaktioner, kan nævnes:

· Når dine kunder betaler deres gæld, efter at du tidligere har solgt på kredit
·  Når du på tilsvarende måde betaler dine leverandører, der tidligere har givet dig kredit
· Når du sætter penge i banken (fra kassen)
· Når du betaler afdrag på lån, du har i banken

Disse eksempler har det til fælles, at de i modsætning til købs- og salgstransak-
tioner ikke medfører en postering på en købs-, omkostnings- eller salgskonto. Be-
talingstransaktioner giver alene anledning til posteringer på konti under aktiver og 
passiver, dvs. statuskonti (se om disse begreber kapitlet ”Bogføringens teori”).

Bogføring af en betalingstransaktion kræver ikke et originalbilag (eller en kopi af 
din egen salgsfaktura), men alene en eller anden form for dokumentation for at 
den pågældende betaling har fundet sted. 

Dette bilag kan, hvad angår indbetalinger fra dine kunder, være en kopi af den 
kvittering, du eventuelt har udstedt. Det kan også være en linie på et kontoudtog 
fra din bank, eller måske blot en linie i din kassebog (se nedenfor).

Bilagene til udbetalinger, der ikke samtidig er købstransaktioner, vil ofte blot være en 
gennemskrivningskopi af en check, en linie på et bankkontoudtog eller lignende.

Arkiveringssystem
På trods af de store forskelle virksomhederne imellem kan følgende konkrete for-
slag benyttes af mange virksomheder:



Ringbind ::.

34

Du skal købe et passende antal ringbind. Som minimum skal du have følgende 
ringbind:

1. Kopier af salgsfakturaer – i nummerorden
2. Bogførte bilag – i bilagsnummerorden
3. Kontoudskrifter fra banken – i nummerorden

Bilag, der endnu ikke er bogført, skal adskilles klart fra de bogførte bilag. Eventuelt 
kan man opbevare disse bilag i et ringbind for sig.

Herudover kan der være behov for en række andre ringbind. Hvis du for eksempel 
ofte køber på kredit hos faste leverandører, vil det være hensigtsmæssigt at arki-
vere disse købsfakturaer i et særskilt ringbind, ligesom kontoudtog fra sådanne 
leverandører bør arkiveres for sig. Afhængig af, hvor mange transaktioner der 
foregår i din virksomhed, kan det være hensigtsmæssigt at have et ringbind til 
bogføringsbilag for hvert kvartal, eller måske et for hver måned.

Er der kun få bilag i virksomheden, kan flere ringbind eventuelt slås sammen til ét, 
hvor de forskellige typer af bilag i stedet adskilles af faneblade inden for ringbindet.

Den endelige bogføring
Ved bogføringen bliver de forskellige bilag grupperet efter art og indhold og place-
ret på den rigtige konto. Selve bogføringen foregår i praksis altid med et edb-
program (se nærmere herom i næste kapitel).

Eksempel:
Har du f.eks. en konto, der hedder ”Faglitteratur”, vil de bilag, der viser, at du har 
købt bøger eller blade til din virksomhed, blive registreret på denne konto. Hvis du 
senere ønsker at vide, hvor mange penge du har brugt til faglitteratur, kan du blot 
kigge på denne konto i bogføringen.

Kontoplaner omtales nærmere i kapitlet: ”Kontoplaner”.

Den endelige bogføring kan udmærket foretages i samme arbejdsgang som den 
daglige registrering, men ofte vælger man af praktiske årsager at lave bogførin-
gen ad to gange. Det vil især være tilfældet, hvis det ikke er den samme person, 
der skal sørge for den daglige registrering og den endelige bogføring.

Den daglige registrering har i så fald til formål at sikre, at tingene efterfølgende 
er til at finde ud af. At kassen er stemt af, at bilagene er arkiveret i de rigtige 
ringbind, at der er ryddet op. Dette skal gøres dagligt eller, hvis bilagsmængden er 
lille, i det mindste jævnligt. Jf. ovenfor.

Den endelige bogføring kan under disse forudsætninger fuldt forsvarligt foretages 
flere måneder efter den daglige registrering. Men venter man med at bogføre, mi-

Daglige registreringer ::.
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ster man den fordel, det er til stadighed at have oplysningerne om sin virksomhed 
i form af en ajourført bogføring.

Det kan også hurtigt blive et stort stykke arbejde at bringe bogføringen up-to-date, 
hvis den i en længere periode har ligget stille, ligesom bogføringen i sagens natur 
kun kan bruges som virksomhedens informationsværktøj i dagligdagen, såfremt de 
nyeste transaktioner fremgår af den.

Bilagsnumre

Enhver postering i bogføringen skal have et bilagsnummer. Man benytter bilags-
numre af to forskellige årsager:

·  Bilagsnummeret knytter sammenhængen mellem én eller flere posteringer i 
bogføringen på den ene side og grundbilaget (papirbilaget) på den anden side.

·  Bilagsnummeret benyttes desuden som hjælp til at finde modposten til en po-
stering. Modposten er krediteringen, hvis den aktuelle postering er en debitering, 
og omvendt. Hvis der er mange posteringer i bogføringen, kan det undertiden 
være meget vanskeligt uden hjælp fra bilagsnummeret, at finde modposten.

Eksempel:
Hvis du kigger på en bestemt indbetaling på bankens kontoudtog og gerne vil vide, 
hvilken kunde der har foretaget indbetalingen, skal du først finde den tilsvarende 
post (debiteringen) på bankens konto i din egen bogføring. Dernæst søger du mod-
posten til denne post (krediteringen), som gerne skulle have samme bilagsnummer.

Der er ingen faste regler for, hvilket system af bilagsnumre man skal benytte. Det 
er helt op til den enkelte person, der laver bogføringen. Kravet er blot, at man skal 
kunne finde sammenhængen mellem grundbilagene og de enkelte posteringer, 
samt at man skal kunne finde sammenhængen mellem posteringerne indbyrdes.

Eksempel: 
SKAT spørger dig, om det kan være rigtigt, når dit regnskab viser, at du har brugt 
4.599 kr. på faglitteratur til din virksomhed i det forløbne år. Så skal du gennem 
bogføringen kunne finde frem til de f.eks. 8 bilag, som beviser, hvad det er du har 
købt, og som alt i alt, hvis man lægger dem sammen, giver beløbet 4.599 kr.

Er der flere typer af posteringer i bogføringen, bør der normalt være en bilagsnum-
merrække til hver type, tydeligt adskilt ved forskellige nummerintervaller.  Det kan 
for eksempel være tilfældet, hvis du ønsker at bogføre varekøb hos faste leveran-
dører i en bilagsserie for sig (se kapitlet: ”Debitorer og Kreditorer”).

Er bilagsmængden lille, kan du nøjes med én nummerserie. Det vigtigste i den 
forbindelse er, at systemet er let og umiddelbart gennemskueligt, også for en 
udenforstående. Salgsfakturaer skal dog altid have sin egen nummerrække.
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Nogle foretrækker at begynde forfra i numrene for hvert regnskabsår. Om man gør 
det, eller om man fortsætter i de samme nummerserier som året før, må bero på 
praktiske hensyn. Der kan ikke opstilles faste regler for dette, og det er til en vis 
grad en smagssag. Generelt kan man sige, at alt hvad der fremmer gennemsku-
eligheden, er en fordel.

Uanset om man nulstiller sine nummerserier eller ej, er det et sundt princip at 
holde regnskabsårene adskilt, således at papirbilag fra forskellige regnskabsår 
opbevares adskilt i hver sit ringbind. Men heller ikke dette princip er et ufravige-
ligt krav, kun en god ordensregel.

Forfatteren plejer at benytte følgende bilagsnummerserier:

1 – 9999  kassebilag
10001 – 19999 købsbilag
20001 – 29999 salgsfakturaer
30001 – 39999 revisorrettelser
40001 – 49999 automatiske posteringer fra et eventuelt lønsystem
50001 – 59999  masseindbetalinger, der af tekniske årsager bogføres adskilt 

fra kassebilagene

Dette nummersystem er blot én af mange måder at gøre det på, men vises her 
som et konkret forslag til en systematisering af bogføringsbilagene. Forskellen 
på kasse- købs-, og salgsbilagsnumre hænger sammen med de ovenfor nævnte 
forskellige typer af transaktioner.

Hvornår giver man bilaget et nummer?

De fleste edb-programmer lægger op til, at man lader programmet tildele hver 
transaktion et fortløbende bilagsnummer i forbindelse med at transaktionerne 
bogføres. Nogle programmer giver endvidere mulighed for at arbejde med flere 
sideordnede nummerserier til forskellige formål.

Almindeligvis er det derfor lettest at lade programmet tildele bilagsnumre, som så 
skrives med håndskrift på papirbilaget. I stedet for håndskrift kan man eventuelt 
anvende et nummerstempel, et mekanisk stempel, der automatisk skifter ét num-
mer for hvert stempeltryk. Et sådant stempel kaldes også for en numerator.

Hvis man forud for den endelige bogføring har lavet en håndskrevet kasserapport, 
og bilagsmængden er stor, kan det dog for overskuelighedens skyld være nødven-
digt at tildele et bilagsnummer allerede i denne fase. Konsekvensen vil da være, 
at man sandsynligvis ikke senere kan benytte edb-programmets ”tilbud” om et 
automatisk tildelt bilagsnummer.

Daglige registreringer ::.
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Datoangivelse

Alle posteringer i bogføringen skal desuden forsynes med en datoangivelse. Også 
dette er der regler for. Som bogføringsdato benytter man:

· Betalingsdato, hvis der er tale om en betalingstransaktion.
· Fakturadato, hvis der er tale om en købs- eller salgstransaktion

Undertiden vil man dog bogføre købs- og/eller salgsfakturaer på betalingsdato. Se 
herom kapitlet: ”Debitorer og kreditorer”.

Afstemning af kasse og bank
Det er ikke nok at registrere sine betalingstransaktioner. Man skal også sikre sig, 
at registreringen er komplet. Det gør man på forskellig vis, alt afhængig af om der 
er tale om kontante ind- og udbetalinger, eller om der er tale om ind- og udbeta-
linger på en eller flere bankkonti.

Afstemning af kassen

Har man kontante ind- og udbetalinger i sin virksomhed, skal man som ovenfor 
beskrevet løbende registrere disse, enten i en kasserapport eller også på en anden 
betryggende måde. Man skal med andre ord dagligt kunne dokumentere en given 
kassebeholdning. 

Ind- og udbetalingerne skal løbende afstemmes med den faktiske kassebehold-
ning. Er der kun ganske få ind- og udbetalinger, kan afstemning foretages f.eks. 
en gang om ugen, men hovedreglen er, at kassebeholdningen skal afstemmes 
med bogføringen hver dag, enten ved forretningens lukketid eller, som nogen fore-
trækker, ved næste dags begyndelse.

Afstemningen af kassen skal altså ske tidsmæssigt i direkte tilknytning til den daglige 
registrering (som udgangspunkt hver dag). Om dette sker ved hjælp af en egentlig 
kasserapport eller på anden måde er underordnet, blot afstemningen laves korrekt.

Eksempel:
Hvis en tøjforretning plejer at have en kassebeholdning ved åbningstid på f.eks. kr. 
3000,- i kontanter og indehaveren ved lukketid tæller kassen op til kun at indeholde 
1600,-, så skal han i form af bilag kunne forklare den konstaterede kassebevægelse. 

I dette tilfælde kan det være, at han har solgt for kr. 8000,-, men at det hele var 
dankort salg. De 8000,- lægges jo ikke i kassen, men er ”på vej i bank” via hans 
dankortterminal. Samtidig kan det være, at kunderne tilsammen hævede kr. 1000,- 
”over beløbet” på dankortautomaten, da de skulle betale. De 1000,- kr. tager tøj-
handleren jo ud af sin kasse og giver folk i hånden. Endelig har indehaveren i løbet 
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af dagen været henne og købe kontorartikler kontant med penge fra kassen for 
kr. 400,-. Han skriver ”betalt kontant af kassen” og lægger kvitteringen i kassen, 
idet den jo ”beviser” købet.

Forløbet for dagens kassebevægelser bliver således:

Afstemning mellem bogføring og kassebeholdning betyder, at den bogførte kasse-
beholdning sammenholdes med den faktiske pengebeholdning i kassen. Der tages 
udgangspunkt i pengebeholdningen ved dagens start. Indbetalinger (f.eks. salg) 
lægges til, og udbetalinger trækkes fra, hvorefter den nye bogførte kassebehold-
ning fremkommer. Er denne identisk med den faktiske kassebeholdning, er alt 
i orden. Men ofte vil der være en mindre difference mellem bogført og faktisk 
kassebeholdning. Er der mange daglige transaktioner i kassen, er det i praksis 
næsten umuligt at undgå, at der opstår en vis kassedifference. F.eks. vil der i 
mange virksomheder hver dag opstå en ubetydelig kassedifference som følge af, 
at byttepenge afrundes til nærmeste 25-øre. 

Er kassedifferencen stor, må man undersøge, hvad der er gået galt, så man så 
vidt muligt finder fejlen.

Når man har konstateret en kassedifference, bogfører man denne som indtægt 
eller udgift, således at bogføringen næste dag igen tager udgangspunkt i den 
faktiske pengebeholdning fra dagens begyndelse.

Afstemning af bankkonti

I nutidens virksomheder foregår stadig flere transaktioner via bankkonti, som der-
for bliver en stadig vigtigere del af grundlaget for bogføringen. Banken sender 
med faste mellemrum oversigter over de ind- og udbetalinger, der har været på en 
given konto i en given periode. En sådan udskrift kaldes en kontoudskrift eller et 
kontoudtog. Er en udskrift bortkommet, kan man altid få banken til at lave en ny 
udskrift. Banken kan dog forlange ekstra gebyr for dette.

I de fleste homebanking systemer kan man selv når som helst lave en helt aktuel 
kontoudskrift. I nogle systemer kan man dog kun udskrive kontoudskrifter et kort 
stykke tid (f.eks. en måned) bagud.

Det er meget vigtigt at afstemme en sådan kontoudskrift fra banken med bog-
føringen. Ikke så meget for at kontrollere banken, selv om den i sjældne tilfælde 

Daglige registreringer ::.

Kassebeholdning ved åbningstid kr. 3.000,-   

Dagens salg kr. 8.000,-   (Ifølge kassestrimmel)

Heraf dankort kr. 9.000,-   (Heraf ”hævet over” 1000,- kr.) 

Kontant betalte kontorartikler: kr.    400,- (Kvitteringen på købet vedlægges)

Saldo ved lukketid: kr. 1.600,-
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kan lave fejl. Man skal først og fremmest kontrollere, om ens egen bogføring stem-
mer med bankens udskrift, det vil sige at den viser de samme posteringer og den 
samme saldo.

Afstemningen består principielt i to ting:
·  Beløb for beløb, for en given periode at checke, at du har alle de posteringer, der 

er på bankens udskrift med i din bogføring, og at alle bogførte beløb er rigtige.

·  At sikre dig, at saldoen ifølge bankens udskrift (bankens bogføring) er den samme 
som saldoen ifølge din bogføring.

I praksis kan der ofte være velbegrundede forskelle på bankens saldo og bogførin-
gens saldo. For eksempel plejer man at bogføre betalinger foretaget med check på 
den dato, checken er udstedt. Da der kan forløbe nogle dage, inden en check hæves 
i banken, kan dette give en forskel på bankens og bogføringens saldo. Tilsvarende 
gælder, at hvis indbetalinger i banken afleveres til banken gennem en døgnboks, 
kan der forløbe flere dage, førend beløbet fremgår af bankens kontoudtog. 

Er der mange checks og indbetalinger til døgnboks på en bankkonto, kan man i 
praksis komme ud for, at saldoen aldrig stemmer direkte. Banken er så at sige 
hele tiden ”bagefter”. Det giver et større regnearbejde at holde styr på sådanne 
ting, når bankens kontoudtog skal stemmes af med bogføringen, men ikke mindst 
i et sådant tilfælde er det helt nødvendigt løbende at holde afstemningen ajour.

Alt for mange tror, de stemmer bank af alene ved at kontrollere de enkelte poste-
ringer på bankens kontoudskrift. Det er selvfølgelig bedre end slet ingenting, men 
man skal også kontrollere saldoen for at se, om det hele passer, som det skal.

Laver man en kasserapport, der udover kontante transaktioner også omfatter 
banktransaktioner, skal denne afstemmes med bankens kontoudtog. Ellers risi-
kerer man, at kasserapporten er mere eller mindre værdiløs. Bankens saldo skal 
passe med saldoen i kasserapporten.

Foretages den endelige bogføring direkte på grundlag af bilagene, kan man ofte 
afstemme banken sideløbende med, at man bogfører. Det kan dog vise sig at være 
omstændeligt, såfremt der er mange bilag.

Hvornår i det samlede forløb omkring bogføringen, man foretager afstemningen, 
er et praktisk spørgsmål. Modsat kasseafstemningen behøver man således ikke at 
lave bankafstemning samtidig med, at man laver de daglige registreringer.

Der er dermed ikke noget til hinder for at vente med at afstemme banken, til bi-
lagene er bogført, og bogføringen dermed er – foreløbigt – færdig. Man skal blot 
være opmærksom på, at bogføringen i så fald kan være fejlbehæftet, indtil banken 
er afstemt, og de fornødne rettelser og tilføjelser indarbejdet i bogføringen.
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Det er op til den enkelte, i hvilken rækkefølge bogføring og bankafstemning fore-
tages. Det kan variere fra den ene virksomhed til den anden, hvad der er lettest 
at have med at gøre. Med andre ord, det er vigtigere, at man får det gjort, end 
hvornår og hvordan man gør det!

Bemærk, at der ikke er forskel på en girokonto og en bankkonto i al almindelighed. 
Giro er en gammel betegnelse for en konto i den bank, der tidligere hed BG bank, 
og som i dag er fusioneret med Danske Bank. Afstemning af giro adskiller sig 
dermed ikke fra afstemning af alle andre typer af bankkonti.

Hvordan gør jeg så?
Ligesom banken kan lave en udskrift af din bankkonto (= en udskrift af din konto 
i bankens bogføring), så kan dit eget bogføringsprogram generere en liste med 
posteringer for hver enkelt konto i kontoplanen.  Listen vil være i datoorden og 
tælle alle bevægelserne sammen løbende. 

Hvis du for en given periode trækker en liste over bankens konto i din egen bog-
føring (normalt konto 6750), får du, hvis alt er konteret korrekt, en liste der ligner 
kontoudtoget fra banken. De viser begge hævninger og indsættelser i datoorden 
og opsummerer løbende saldoen på kontoen.

Bankafstemning går i al sin enkelhed ud på, at få de to lister til at stemme overens, 
og ideelt set vise samme saldo dag for dag.

Virkeligheden viser dog, at der ofte skal rettes i kassekladden/bogføringen for at 
få listerne til at vise det samme. Måske har man tastet et forkert beløb, måske har 
banken trukket et gebyr, som man ikke har fået med i bogføringen, eller måske har 
man rodet rundt i sine datoer. Så må man rette i sin bogføring til den passer til 
kontoudtoget, for selvom bankerne kan lave fejl, hører det dog til sjældenhederne.

For at lette arbejdet med bankafstemningen, er det vigtigt at man ikke bogfører 
forud. Det betyder i princippet, at man ikke skal bogføre på konto 6750, før man 
kan se den tilsvarende postering på bankens kontoudtog (eller på skærmen i home-
banking). Samtidig er det en god idé at færdiggøre en periode af gangen, således at 
saldoen er stemt af til en given dato, hver gang man lægger bogføringen fra sig.

Bogføringsprogrammet sammentæller udvalgte konti, mens du arbejder. Det betyder, 
at du undervejs hele tiden kan aflæse f.eks. saldoen på konto 6750. Det har den store 
fordel, at du kan vælge at lave konteringen i en lidt omvendt rækkefølge.

Traditionelt vil man taste sine bilag ind for f.eks. en måned, og når alle bilag er 
konteret og nummeret, vil man begynde at afstemme konto 6750 over til konto-
udtoget fra banken.

Hvis man har mange transaktioner, kan der i stedet for være fordel i at ”taste kon-
toudtoget ind først”, evt. med konto 9 (midlertidig kontering) for de posteringer, 
som man er usikker på.

Daglige registreringer ::.
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Når man har banken til at stemme, kan man derefter tage fat på at ordne bila-
gene, og kontrollere konteringen. Bankafstemningen er således på plads, og man 
kan løbende holde øje med, at saldoen fortsat stemmer.

Metoden kan dog ikke umiddelbart anbefales til detailforretninger, fordi den gør 
det sværere at styre registreringen af dagens omsætning, der jo ofte vil komme 
ind på bankkontoen dato forskudt og opdelt i flere beløb.

Private udlæg og hævninger

Når du betaler med dine private penge, lægger du som tidligere nævnt ud for dit 
firma. Pengene til købet er altså hverken taget ud af din kassebeholdning eller 
trukket på din bank, det er derfor vigtigt at skrive på bilaget, at der er tale om et 
privat udlæg, så du senere får det konteret korrekt. 

Forestil dig hvilke problemer det kan give, når du en måned og måske 100 bilag 
senere skal til at bogføre købet og har glemt alt om, hvordan du betalte det. I så 
fald er du nødt til at kontrollere dine bankudtog og dine kassebevægelser grun-
digt, noget der kan være meget tidskrævende.

Bogføringsteknisk set kan du regne private hævninger med fortegn. Hvis du f.eks. 
har hævet 10.000 kr. til privatforbrug, og du så senere samme måned lægger 500 
kr. ud for firmaet, svarer dette jo blot til, at du i den måned har hævet netto 9.500 
kr. De to beløb skal dog bogføres hver for sig.

Må man hæve penge til sig selv i sit firma?
Hvis din virksomhed er personligt ejet, er firmaets kasse og dine egne penge juridisk 
set det samme. At det så i visse tilfælde kan have skattemæssige konsekvenser at 
hæve af firmaets kasse, det er en anden sag.

Ganske anderledes er det, hvis din virksomhed drives som aktie- eller anparts-
selskab. Her er det ifølge selskabslovgivningen strengt forbudt at ”låne” af virk-
somhedens penge. Du skal i stedet udbetale penge til dig selv som løn, dvs. med 
skattetræk mv. 

Hvorledes du i din egen virksomhed skal forholde dig til disse spørgsmål, bør du 
diskutere med din revisor.
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EDB-bogføring
Som anført tidligere i bogen er edb i dag dominerende som værktøj til praktisk 
bogføring. Edb er simpelthen så meget mere effektivt end tidligere tiders manuelle 
bogføringsmetoder, så disse efterhånden ikke længere anvendes. Teknikken har 
overhalet dem.

Man skal imidlertid gøre sig klart, at intet edb-bogføringsprogram kan anvendes 
forsvarligt uden at den, der arbejder med det, har fuld forståelse for de grund-
læggende bogføringsregler. De grundlæggende regler for bogføring er de samme, 
uanset om man bruger edb eller ej, og uanset hvilket edb-program, man anvender.

Hvor er det så edb kan hjælpe med bogføringen?

I ethvert edb-bogføringsprogram er der indbygget en række automatiske rutiner, 
der gør bogføringen lettere at arbejde med. Desuden er der, lidt forskelligt fra det 
ene program til det andet, indbygget forskellige kontroller, således at visse typer 
af hyppigt forekommende fejl forhindres.

Sammenligner man med en ”gammeldags” manuelt bogføring, vil for eksempel 
følgende arbejdsopgaver foregå automatisk i edb-bogføringen:

· Computeren kan selv tælle kontokortene sammen.

· Computeren kan selv udskrive bogføringen som et “råt” regnskab.

·  Computeren kan selv bogføre visse standard posteringstyper  
(f.eks. salgsfakturaer) med moms og det hele.

·  Computeren kan selv beregne moms ud fra nogle forudsætninger, der som 
oftest er holdbare.

Blandt de vigtigste kontroller i edb-bogføringen kan nævnes:

· Computeren protesterer, hvis ikke Debet = Kredit for hver enkelt transaktion.

· Computeren forhindrer, at debitering og kreditering sker på forskellige datoer.

·  Computeren kan derimod kun i begrænset omfang hjælpe med, hvilken konto 
man skal bogføre på, hvornår man skal i debet, og hvornår man skal i kredit.

Selv om computeren selv kan udskrive bogføringen i form af et regnskab, er dette 
regnskab nøjagtigt så rigtigt som de tal, der fra starten er registreret i bogføringen. 
Er der fejl og mangler i bogføringen, går disse igen i regnskabet. Her er maskinen 
helt uden selvkritik!
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Hvad indeholder et edb-bogføringsprogram?
Ligesom en bil har et rat og fire hjul, uanset om det er en lille Fiat eller en stor BMW, 
er der også en række grundlæggende ting, der går igen i alle edb-bogføringspro-
grammer. I et vist omfang kan begreberne dog være forskellige fra det ene program 
til det andet.

Moderne edb-bogføringsprogrammer indeholder alle et utal af forskellige af funkti-
oner, hvoraf nogle få er helt nødvendige i forbindelse med den daglige brug af pro-
grammet. Mange funktioner benyttes kun af virksomheder, der har særlige behov, 
og visse funktioner er mest af alt ”smarte” og har til formål at sælge programmet, 
men viser sig at være mere eller mindre ubrugelige i praksis.

Finans

Systemets grundmodul kaldes i de fleste programmer for finansmodulet. Det er her 
den egentlige bogføring foregår. I hvilket omfang øvrige moduler benyttes varierer 
fra den ene virksomhed til den anden.

I finansmodulet finder man kontoplanen. Nogle programmer indeholder et forslag 
til en kontoplan. Det er dog ikke sikkert, at denne kontoplan er hensigtsmæssig at 
arbejde med i din virksomhed. Man kan derfor normalt fravælge denne kontoplan 
og lave sin egen i stedet for.

Herudover findes en kassekladde, som benyttes til indtastning af posteringer. Man 
kan således indtaste et større eller mindre antal posteringer i kladdeform, udskrive 
disse på en liste til korrekturlæsning, derefter rette, slette og tilføje efter behov. Først 
når man er færdig med kassekladden, bliver den bogført. Herefter er det slut med at 
rette i kassekladden, i og med eventuelle fejl fra nu af kun kan rettes ved at danne 
en ny postering med samme beløb, men modsat fortegn, en såkaldt modpost.

Debitorer

Debitormodulet indeholder et kundekartotek. Modulet kan i de fleste systemer 
benyttes til at udskrive fakturaer. Disse bogføres i så fald automatisk dels på 
debitorkonto, dels i finansmodulet. Der er dog intet til hinder for, at man kan lave 
fakturaer på anden vis, f.eks. i et tekstbehandlingssystem udenfor bogføringspro-
grammet, blot skal man så selv sørge for at bogføre fakturaerne i edb-systemet.

I debitormodulet findes desuden forskellige værktøjer til debitorstyring, f.eks. rente-
beregning, som man kan benytte alt efter behov. Endvidere kan der være en lang 
række andre funktioner, f.eks. oplysninger til brug for salgsstatistikker.
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Kreditorer

Kreditormodulet indeholder et leverandørkartotek. Kreditormodulet kan dermed bruges 
til at styre betalinger til leverandører, og i nogle systemer kan betalinger foretages 
delvis automatisk, såfremt bogføringsprogrammet knyttes sammen med et home-
banking system. Endvidere findes bl.a. funktioner til brug for købsstatistikker.

Lager

Lagermodulet i et edb-bogføringsprogram kan bruges til to principielt forskellige ting:

·  Varekartotek, dvs. et kartotek, der beskriver hvilke varer man har på lager, sæl-
ger, eller på anden måde anvender i sin virksomhed. Kartoteket kan indeholde 
oplysninger om salgspriser på de enkelte varer og kan så bruges som grundlag 
for fakturering, idet oplysninger til brug for fakturering (som normalt sker i 
debitormodulet) kan hentes fra lagermodulet.

·  Beholdningsregnskab, dvs. et regnskab, der til stadighed viser lagerbeholdningen 
på hvert enkelt varenummer. Det lyder besnærende for den virksomhed, der har 
brug for dette. Erfaringen viser imidlertid, at det ikke er uden problemer at få et 
sådant system til at fungere i praksis. Programmerne er i teorien gode nok, men 
det kræver en meget høj grad af ordenssans og disciplin, hvis et beholdnings-
regnskab skal fungere tilfredsstillende i praksis.

Man kan godt bruge lagermodulet som varekartotek, uden at man nødvendigvis 
skal føre beholdningsregnskab. Det indebærer selvfølgelig, at man ikke udnytter 
systemet fuldt ud, men det giver betydeligt færre praktiske problemer, hvorfor 
mange foretrækker at nøjes med dette.

Øvrige moduler

Forskellige edb-programmer indeholder i varierende omfang forskellige andre mo-
duler, f.eks. moduler til styring af ordrebeholdning, projekter, løn, anlægsaktiver 
m.v. Dem vil vi ikke komme nærmere ind på.

Udskrifter

I alle modulerne er der mulighed for at lave en række forskellige udskrifter på 
papir. Disse udskrifter kaldes ofte for ”rapporter”. I nogle programmer er der en 
udskriftsmenu tilknyttet hvert enkelt modul, i andre er der et særskilt udskrifts-
modul, der samler udskrifter fra de øvrige moduler.

Fra finansmodulet kan man lave udskrifter af råbalancer og kontokort. Det er de 
helt grundlæggende udskrifter, som skal være der, og ofte kan man i praksis stort 
set nøjes med disse. Endvidere findes der – i forskelligt omfang fra det ene program 
til det andet – en række andre mere eller mindre relevante udskrifter. 
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Fra debitormodulet kan man lave saldolister, kontoudtog, rykkerlister etc. Kreditor, 
lager- og øvrige moduler har tilsvarende hver deres egne udskrifter.

Detaljer i edb-bogføringsprogrammet
Vi vil nu gennemgå nogle af de vigtige detaljer i et edb-bogføringsprogram. Der er 
ikke taget udgangspunkt i noget bestemt program, idet beskrivelsen i store træk 
passer på de fleste af markedets produkter. F.eks. er den i alt væsentligt gyldig for 
begge de to programmer, der omtales sidst i kapitlet.

Vi vil i dette afsnit komme lidt ind på begrebet moms. Dette sker alene for teknikkens 
skyld. De vigtigste regler for momsregnskab er omtalt i et senere kapitel i bogen.

Kassekladden i edb-bogføringen

Kassekladden minder på mange punkter om en traditionel papirkassekladde. Den 
består af en række kolonner. Nøjagtigt hvilke kolonner der er med på skærmen 
kan normalt tilpasses af den enkelte bruger. Grundlæggende vil der være behov 
for følgende kolonner:

Posteringsdato
Bilagsnummer
Kontonummer
Momskode

Af andre mulige felter, der ikke nødvendigvis behøver at være i kassekladden, kan 
nævnes:

Kontotype (kun relevant hvis man bruger debitorer og/eller kreditorer)
Valutakode  (kun relevant hvis man bogfører med fremmed valuta)
Betalingsbetingelser (kun relevant hvis man bruger systemet til at styre betalinger)

En postering tastes ind i kassekladden ved at udfylde ovenstående felter. Den 
mest logiske (men ikke nødvendigvis nemmeste) metode er at indtaste en linie pr. 
postering, således at modposten indtastes i den følgende linie.

Eksempel:
Et kontantsalg på 125 kr. inkl. moms den 20. januar 2004 med bilagsnummeret 
186 skal indtastes således, hvis kassekladden består af ovenstående kolonner:

Dato Bilag Konto Tekst Debet Kredit

20.01.2004 186 Salg Kontantsalg 100,00

20.01.2004 186 Moms Kontantsalg 25,00

20.01.2004 186 Kasse Kontantsalg 125,00
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Momskode

I praksis vil du imidlertid arbejde med et par kolonner mere, der gør bogføringen  
af en sådan transaktion betydelig nemmere. Momsen posteres således ikke nødven-
digvis synligt som en særskilt postering, men som oftest ved hjælp af en momskode, 
som f.eks. kan være ”U” for salgsmoms. Momskoden bevirker, at en til momspro-
centen svarende del af beløbet automatisk posteres på momskontoen, således at 
kun beløbet uden moms bogføres på salgskonto. 

Eksempel:
Følgende kassekladde resulterer i samme posteringer som kassekladden i det 
foregående eksempel:

 
Modkonto

En yderligere effektivisering af indtastningsarbejdet er muligheden for at bruge 
modkonto i kassekladden. I stedet for at debitere kassebevægelsen på en særskilt 
linie, skrives blot K i modkontofeltet. Derved dannes debiteringen på kassekon-
toen automatisk.

Eksempel:
Følgende kassekladde resulterer i samme posteringer som de to foregående kas-
sekladder:

 
Kontoplaner i edb-bogføringen

Begrebet kontoplan er omtalt i et senere kapitel i bogen. Her skal vi alene se på, 
hvorledes kontoplanen indgår i edb-bogføringen.

Virksomhedens kontoplan fremgår af bogføringssystemet som et særskilt menu-
punkt. Man kan til enhver tid se den aktuelle kontoplan på skærmen, når man 
arbejder med bogføringen. Men foretrækker man en papirudgave, kan man udskrive 
den, blot skal man så huske at udskrive en ny, når man har foretaget rettelser.

Der er to grundlæggende forskellige kontotyper: Drifts- og statuskonti. Det frem-
går af kontoplanen, hvad der er drifts- og hvad der er statuskonti. Forskellen er 
den enkle, at driftskonti nulstilles ved årsafslutning, mens saldoen for statuskonti 
overføres til næste år. Se herom kapitlet: ”Bogføringens teori”.

Dato Bilag Konto Moms Tekst Debet Kredit

20.01.2004 186 Salg U Kontantsalg 125,00

20.01.2004 186 Kasse Kontantsalg 125,00

Dato Bilag Konto Moms Tekst Debet Kredit Modkonto

20.01.2004 186 Salg U Kontantsalg 125,00 K
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I den løbende bogføring er sondringen teknisk set uden betydning, men af hensyn 
til forståelsen af bogføringen bør du kende forskellen.

Er en driftskonto ved en fejl oprettet som en statuskonto (eller omvendt), sker der 
ikke umiddelbart noget ved det. Fejlen vil blive opdaget og rettet i forbindelse med 
årsafslutningen, og indtil da har den i de fleste systemer ingen betydning.

Der fremgår også en momskode af kontoplanen. Koden er systemets forslag til 
momskode for posteringer på den pågældende konto. Bogfører man i kassekladden 
på en konto med en momskode, vil momskoden fra kontoplanen således blive truk-
ket med over i kassekladden. Men det er kun at betragte som et forslag til mom-
skode. Den foreslåede kode kan til enhver tid ændres/slettes/tilføjes i kasse kladden 
i forbindelse med den enkelte postering.

Uanset hvor kontoplanen i bogføringsprogrammet stammer fra, er det bogholderens 
ansvar, at momskoden er korrekt i den enkelte postering i kassekladden.

Er momskoderne i kontoplanen lavet rigtigt, er det dog sjældent nødvendigt at 
rette dem i kassekladden. Se nærmere herom sidst i kapitlet om momsregnskab.

Udskrifter fra edb-bogføringen
Alle bogføringssystemer kan som standard præstere en lang række forskellige ud-
skrifter. I visse systemer er der ydermere mulighed for at lave sine egne rettelser i 
udskrifternes opbygning. Dette er vigtigt hvad angår salgsfakturaer, men normalt 
uden større betydning for hovedparten af de øvrige udskrifter.

Til daglig har man oftest kun brug for nogle få af de mange udskrifter, mens de øvrige 
kan ignoreres eller anvendes ved særlige lejligheder. De vigtigste udskrifter er:

Kasserapport / bogføringskladde

Denne udskrift viser indholdet af en kassekladde. Efter behov kan man udskrive 
kassekladden inden den bogføres, så man kan kontrollere den for fejl. Nogle fore-
trækker som fast rutine at udskrive kasserapporten, inden der bogføres, mens 
andre finder dette overflødigt.

Ifald man har foretaget den daglige registrering af kontante kassebevægelser  
direkte i edb-bogføringen uden forinden at vise kasseafstemningen i en papirkasse-
rapport, så skal man udskrive edb-systemets kasserapport som dokumentation for 
afstemningen. I andre tilfælde er det op til den enkelte, om man udskriver kasse-
rapporten / bogføringskladden, inden den bogføres.
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Råbalance

Råbalancen viser saldo på de enkelte konti pr. den dato, der udskrives. Udskriften 
kan bruges som grundlag til at udarbejde regnskab, eller blot som oversigt og 
orientering. Begrebet ”råbalance” er beskrevet flere steder i det foregående.

En udskrift af råbalancen pr. 31/12 anvendes som grundlag for at udarbejde dit 
årsregnskab.

Kontokort / kontospecifikation

Denne udskrift viser de enkelte posteringer på en konto, samt den akkumulerede saldo 
for den pågældende konto. Udskriften kan udskrives for hele regnskabsåret eller for en 
selvvalgt periode, for en enkelt konto, for et interval af konti eller for samtlige konti.

Er din bogføring af beskedent omfang, kan du udskrive samtlige konti på papir til 
arkivformål i forbindelse med, at du afslutter regnskabsåret. Men er der mange 
posteringer i din bogføring, kan papirmængden være så stor, så du måske fore-
trækker at arkivere din bogføring elektronisk. Hvordan dette kan gøres, kommer vi 
dog ikke nærmere ind på.

Udskrift på papir eller på skærm

Når man sætter en udskrift i gang, kan man vælge, om der skal udskrives på 
papir eller på skærm. At udskrive på skærmen vil sige, at udskriften dannes på 
skærmen, nøjagtigt som den ville have set ud på papir, bortset fra at printeren 
ikke slides. Der bruges ingen papir, og det går meget hurtigere.

Afhængig af hvad udskriften skal bruges til, vil det i mange praktisk forekommende  
situationer være tilstrækkeligt at udskrive på skærm. Man kan, hvis udskriften ikke er alt 
for lang, bladre i den med PageUp / PageDown tasterne, piletasterne eller med musen.

Sikkerhedsproblemer
Hvis du laver din bogføring på edb, når du formentlig før eller siden frem til en 
rutine, hvor du ikke nødvendigvis udskriver kontokortene løbende. Du når sikkert 
frem til, at det er lettere at finde oplysningerne på skærmen, end det er at bladre 
rundt i gamle udskrifter.

Denne rationalisering er da klart også meningen med at bogføre på edb, men risi-
koen er imidlertid, at oplysningerne ødelægges, hvilket kan ske på flere måder:

·  Computeren kan blive ødelagt ved brand eller hærværk, eller den kan blive stjålet.

·  Computeren kan “brænde sammen”, eller en mekanisk fejl på computerens hard-
disk kan ødelægge data. Et lynnedslag i telefonnettet kan via computerens telefon-
modem lave masser af ravage. Der kan også forekomme lynnedslag via elnettet.
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·  En fejl ved det anvendte program, eller en betjeningsfejl, kan ødelægge data. I nog-
le programmer kan f.eks. en strømafbrydelse på et uheldigt tidspunkt bevirke, at 
data er komplet ødelagte, også selv om computeren i øvrigt ikke har taget skade.

·  Såfremt din computer har forbindelse med andre computere, f.eks. via internet, 
kan den blive inficeret med såkaldt computervirus. En computervirus er et selv-
kopierende program, som ondsindede personer søger at sprede, formentlig ud 
fra en anarkistisk tankegang. Du kan for rimelige penge købe et program, der til 
en vis grad beskytter din computer mod virus.

For at det overhovedet er forsvarligt at anvende edb til bogføringen, er det derfor 
nødvendigt at have en rutine, hvor risikoen for at miste mere end nogle få data 
udelukkes.

Især for mindre virksomheder er den vigtigste sikkerhedsforanstaltning, at man 
løbende tager kopier af data. Større virksomheder vil desuden i større eller min-
dre grad have forskellige andre sikkerhedsforanstaltninger, bl.a. funktioner der 
sikrer at kun bestemte personer har adgang til virksomhedens data. For mindre 
virksomheder har denne problematik normalt ikke nogen større betydning, men 
sikkerhedskopieringen er altafgørende i enhver virksomhed, der benytter edb-
bogføring.

Den bedste måde at lære dette er at prøve at miste sine data! Af skade bliver man 
klog, omend sjældent rig ...

Backup (sikkerhedskopiering)

At tage en backup vil sige at man på en diskette, en USB-nøgle eller på anden 
vis tager en komplet kopi af de filer på computeren, som man vil sikre. Man kan 
principielt godt tage en backup af alt hvad der er på harddisken, men som regel 
vil der være så mange og så store programmer på denne, at det vil være en meget 
omstændelig opgave, med mindre man er i besiddelse af professionelt materiel 
(båndstation eller lignende).

Bogføringsdata derimod vil for en mindre virksomhed oftest kun fylde en enkelt, 
evt. nogle få disketter. 

Det er meget vigtigt, at man sikrer sig, at det er de rigtige filer, man får med på 
en sikkerhedskopi. Hvilke filer, der skal kopieres, afhænger af hvilket program, 
man benytter til bogføringen. Fremgangsmåden kan også være forskellig alt efter 
hvilket program, man benytter til at lave sikkerhedskopien. 

Man skal altid benytte mindst to – gerne flere adskilte sikkerhedskopier, idet man 
aldrig må kopiere oven i den nyeste. Maskinen kunne jo gå i stykker under kopie-
ringen, eller den ene kopi kan vise sig at være ubrugelig. Det sker f.eks. jævnligt, 
at en diskette af uforklarlige årsager ikke kan læses.



Navision C5 ::.

50 EDB-bogføring ::.

Hvis man ikke selv har helt styr på den edb-mæssige side af sagen, bør man få en 
person med den fornødne edb-indsigt til at hjælpe med at tilrettelægge en betryg-
gende rutine omkring sikkerhedskopiering.

Hvor tit skal man tage backup?

Det afhænger selvfølgelig af, hvor omfattende bogføringen er, og hvor ofte man 
bruger den. Generelt bør man sikkerhedskopiere hver gang, man har bogført mere 
end ganske få bilag.

Med en vel tilrettelagt backup-rutine tager det kun få minutter at gennemføre en 
sikkerhedskopi, med mindre data er meget omfattende.

Sikkerhedskopiering bør derfor være en helt naturlig del af den daglige bog-
føringsrutine.

Det er ikke så vigtigt, med hvilken metode man tager backup, men det er særdeles vig-
tigt, at man overhovedet gør det. Og lige så vigtigt er det, at man sikrer sig, at backuppen 
virker, det vil sige at den om nødvendigt kan læses og lægges tilbage i maskinen.

Jo større datamængder, man har, og jo vigtigere disse er, jo mere formaliseret skal 
proceduren være. Har man større datamængder, kan det derfor være nødvendigt 
at investere i specielt udstyr, f.eks. en båndstation eller en flytbar harddisk, til at 
tage sikkerhedskopier på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Valg af EDB-system
Der findes en lang række edb-programmer på markedet. De fleste af program-
merne er ganske udmærkede, men det tager tid at lære det enkelte program at 
kende. Ofte forholder det sig derfor således, at det bedste program simpelthen er 
det, man kender bedst.

Det er ikke denne bogs formål at fremhæve det ene produkt frem for det andet, 
men forfatteren har valgt at tage udgangspunkt i tre produkter, omtalt i det føl-
gende. Der findes en række andre udmærkede produkter, men det vil føre for vidt 
at komme ind på dem alle.

Disse produkter er valgt blandt andre produkter fordi forfatteren har grundigt kend-
skab til dem, og fordi de er blandt de mest udbredte produkter på markedet. Endelig 
er der tale om ret forskellige programmer, hvad angår deres stærke og svage sider.

Microsoft Navision C5

Programmet er en videreudvikling af det tidligere Damgaard/Concorde C5 program, 
som nu udvikles og markedsføres i Microsoft-regi. Programmet fås i en Light-udgave 
til små penge (ca. 3000 kr., muligvis mindre). En væsentlig fordel ved program-
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met er, at køber man Light-udgaven, så får man med det samme hele det store  
C5-program installeret. Hvis man senere får et forøget behov, der ikke kan dækkes 
af C5 Light, så tilkøber man blot yderligere rettigheder, der åbner adgang til de 
relevante moduler. Alle moduler er således installeret på computeren fra starten, 
der er blot spærret for adgangen til dem, indtil man betaler for dem.

C5 Light har en række indbyggede begrænsninger med hensyn til bl.a. antal af 
finanskonti og antal kunder i kundekartoteket. Disse begrænsninger kan ophæves 
mod køb af yderligere licensrettigheder hos leverandøren.

C5, som programmet kaldes i daglig tale, er således i høj grad egnet til at vokse i. 
Der er mange muligheder for at få forhandleren til at lave individuelle rettelser og 
tilpasninger af programmet. De fleste ønsker om specialtilpasning af skærmbilleder, 
funktioner og udskrifter kan dermed opfyldes, hvis man ellers vil betale for det.

Ulempen ved alle disse muligheder er, at programmet for en uøvet bruger kan 
forekomme svært tilgængeligt, bortset fra de helt basale funktioner. Eksempelvis 
er det vanskeligt blot at tilpasse sin egen personlige salgsfaktura uden at betale 
forhandleren for det. Tilpasninger af den art kræver kendskab til programmering.

Leverandørens informationer om C5 kan findes på adressen www.navision.dk

Stellar

Stellar programmerne udvikles og markedsføres af en mindre dansk virksomhed, 
Allerup EDB A/S i Roskilde. Selve salget af programmet sker gennem et lands-
dækkende forhandlernet, herunder mange revisionsvirksomheder. Programmet er 
billigt, idet basisversionen Stellar Start sælges for p.t. 995 kr. i leverandørens 
netbutik.

En stor fordel ved Stellar Start er, at de fleste nye brugere finder programmet let 
tilgængeligt, således at man hurtigt er i gang, eventuelt efter en kort introduktion 
fra forhandleren. Programmet har ord for at være intuitivt let at arbejde med. 

Stellar Start har ikke som C5 Light indbyggede begrænsninger omkring antal kunder 
etc., men programmets opbygning gør, at der er naturlige grænser for, hvor store 
datamængder programmet i basisversionen er egnet til at håndtere.

Tilpasningsmulighederne i Stellar Start er begrænsede, men til gengæld let tilgæn-
gelige. F.eks. er det let at opbygge sit eget fakturalayout ved hjælp af programmets 
designværktøj.

Stellar Start er lillebror i en familie af programmer, der også har mange gode 
tilbud til større og mere komplekse virksomheder. Leverandørens informationer om 
Stellar programmerne kan findes på adressen www.stellar.dk
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Winfinans

Winfinans Small Business er et økonomisystem til mindre virksomheder. Det er vel-
egnet til mindre installationer i lokalnet og er meget let at anvende. Programmet 
koster p.t. 2000 kr. i en enkeltbrugerudgave.

En væsentlig fordel ved Winfinans er, at programmets data er tilgængelige  
gennem MS Access databaseprogrammet. Dette giver store muligheder for den 
finger nemme bruger, for at lave sine egne løsninger som supplement til selve bog-
føringsprogrammet.

Winfinans Small Business findes desuden i en gratis-udgave, Winfinans Mini, der frit 
kan downloades. Winfinans mini er begrænset til 1500 finanstransaktioner pr år.

Se mere på www.winfinans.dk

Valg af system – sammenfatning

I forbindelse med køb af et af de nævnte programmer kan der på forskellig vis 
tegnes supportabonnementer, ligesom der udbydes hostingløsninger, hvor pro-
gramleverandøren selv eller andre tilbyder mod betaling at holde programmet 
kørende, sørge for backup mv., således at brugeren selv blot skal logge sig ind 
via internettet.

Stellar Start er det enkle økonomiprogram til den lille virksomhed, der ikke vil  
investere i konsulenthjælp af betydning for at komme i gang med bogføringen. Pro-
grammet indeholder de vigtigste moduler og funktioner, og på brugerniveau kan 
visse ting tilpasses den enkelte opgave. Herudover kan programmet ikke ændres, 
men de basale behov i den lille virksomhed er opfyldt.

C5 er det mere avancerede økonomiprogram, som virksomheden kan vokse i, og 
som har langt større muligheder for individuel tilpasning end Stellar Start. Men 
det kræver som hovedregel dyr konsulenthjælp at udnytte disse muligheder.

Winfinans er mulighedernes land for den, der uden at være professionel programmør 
godt selv kan fikse nogle smarte løsninger på egne behov.

Når du skal vælge hvilket edb-system du skal bruge i din egen virksomhed, så vil 
det være en god idé at tage din egen revisor med på råd. Det system, han råder dig 
til at vælge, vil sandsynligvis være det, han bedst kan hjælpe dig med.

Bogføring på regneark
Er man vant til at arbejde med elektroniske regneark (Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 
eller lignende), skulle man umiddelbart tro, at det nemmeste var at lave bog-
føringen i et regneark.
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Ud fra en teoretisk betragtning er det antagelig næppe lovligt at anvende regneark 
til bogføringsformål, idet det strider mod et grundlæggende princip i bogførings-
loven, nemlig at man ikke må kunne rette i bogføringen, uden at det kan ses 
bagefter. I praksis har dette formelle forhold dog efter forfatterens opfattelse ikke 
den store betydning, så længe bogføringen reelt er fastlagt i og med de daglige 
registreringer, og den endelige bogføring kun er en bearbejdning af disse.

Teknisk set kan det godt lade sig gøre at lave en simpel bogføring i et regneark, men 
det viser sig dog i praksis at være tungt at arbejde med. Regneark brugt til bog-
føringsformål kan gøre god fyldest i særlige tilfælde, men må generelt frarådes.

Regneark er derimod et ideelt værktøj til at udarbejde regnskabsrapporter på 
grundlag af bogføringen. Endvidere er regneark et særdeles velegnet værktøj til 
budgetter og lignende. 
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Bogføringens teori
Uanset om virksomheden er stor eller lille, kompliceret eller ganske ligetil, er der 
nogle få grundbegreber, der går igen. Har man først rigtig lært og forstået disse 
grundbegreber, kan man tænke sig til en brugbar løsning på snart sagt ethvert 
bogføringsspørgsmål.

Balance (status)
En balance (også kaldet en status) er en oversigt over, hvad virksomheden ejer 
og skylder på et givet tidspunkt. Der er altså tale om et øjebliksbillede, der kan 
være helt anderledes allerede dagen efter. Hvis for eksempel virksomheden ejer 
en ejendom, som den sælger den 5. januar 2007, indgår ejendommen i en balance  
pr. 31. december 2006, men er væk i en balance pr. en uge senere.

Balancen udarbejdes således altid pr. en bestemt dato. Balancen består af aktiver 
og passiver, hvor passiverne er en fællesbetegnelse for gæld og egenkapital.

Aktiver

Ordet ”Aktiver” er den økonomiske fællesbetegnelse for de ting, virksomheden 
ejer. Det kan i princippet være alt. Som eksempler kan nævnes:

· Kontante beholdninger
· Bankindestående
· Tilgodehavender hos kunder (debitorer)
· Varelager
· Biler
· Maskiner og andre driftsmidler
· Fast ejendom
· Værdipapirer

Man skelner ofte mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver er de 
aktiver, virksomheden ejer i en længere periode, og som anvendes i virksomhedens 
daglige drift. Eksempelvis ejendomme og maskiner. Modsat er omsætningsaktiver 
de aktiver, virksomheden normalt kun ejer i en kort periode, f.eks. varelager, der 
sælges eller forbruges, eller kundetilgodehavender, der indbetales til kassen.

Set ud fra bogholderens synsvinkel er denne skelnen egentlig ikke så vigtig. Det 
vigtigste er at forstå, at aktiver er ”det man ejer”. 

Gæld

Det giver næsten sig selv, at ”gæld” modsat aktiver er ”det man skylder væk”. 
Gælden kan ligesom aktiver have mange former. Som eksempler kan nævnes:
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· Bankgæld
· Gæld til leverandører
· Moms
· A-skat (skat tilbageholdt i medarbejderes løn)
· Prioritetsgæld (kreditforeningslån i fast ejendom)
· Pantebreve (private lån i fast ejendom)
· Købekontrakter (f.eks. biler)

Ligesom der for aktivernes vedkommende skelnes mellem omsætnings- og an-
lægsaktiver, skelner man for gældens vedkommende mellem kort- og langfristet 
gæld, hvor kortfristet gæld er den gæld, der forfalder indenfor relativt kort tid 
(normalt 1 år), mens langfristet gæld er den gæld, der først forfalder om lang 
tid. Som eksempel på langfristet gæld kan nævnes de fleste former for lån i fast 
ejendom. Hvad angår de grundlæggende bogføringsprincipper er heller ikke denne 
skelnen af større betydning.

Egenkapital

Egenkapitalen forklares ofte som ”virksomhedens gæld til dens ejer”, idet gælden 
modsætningsvis er det, virksomheden skylder ”fremmede”. 

Egenkapitalen i en virksomheds regnskab defineres således:
”Egenkapital = Aktiver minus gæld”

Dette svarer matematisk til at:
Aktiver = Gæld + Egenkapital

Summen af gæld og egenkapital kaldes også ”Passiver”, hvorved:
Aktiver = Passiver

Se også eksemplet i kapitlet: ”Et eksempel på bogføring og regnskab”.

Bemærk, at der her er tale om grundlæggende talsammenhænge, som gælder 
uanset virksomhedens forhold, på tilsvarende måde som, at debet = kredit i hver 
enkelt postering i bogføringen. Egenkapitalen regnes således med fortegn: Er 
gælden større end aktiverne, er egenkapitalen negativ.

Egenkapitalen er udtryk for virksomhedens nettoaktiver, eller virksomhedens 
værdi, om man vil. Det sidste skal dog tages med et til tider væsentligt forbehold. 
Hvor gælden som hovedregel nogenlunde entydigt kan indfries ved betaling af det 
beløb, gælden er bogført til, så har aktiverne i princippet kun den bogførte værdi, 
hvis de kan sælges til denne værdi, ligesom den reelle værdi undertiden kan vise 
sig at være meget større.
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Når man vurderer en virksomheds værdi, kommer man derfor ikke udenom at forhol-
de sig til den måde, aktiverne er værdiansat. Det er ikke nok at se på egenkapitalen, 
således som den fremgår af regnskabet.

Resultatopgørelse (driftsregnskab)

Indtægter og udgifter = ændringer af egenkapitalen

Hvis man tjener penge vokser aktiverne, eller gælden falder. I begge tilfælde betyder 
det, at egenkapitalen vokser, når virksomheden har en indtægt. 

Eksempel: 
Du er vinduespudser og tjener 100 kr. ved at pudse nogle vinduer. Pengene lægges 
i kassen, = et aktiv som bliver større. Hvis pengene i stedet sættes i banken (ind 
på kassekreditten) bliver gælden mindre.

Omvendt, hvis man bruger penge, så bliver aktiverne mindre, eller gælden vokser. I 
begge tilfælde betyder det, at når man har en udgift, bliver egenkapitalen mindre.

Eksempel: 
Du køber en tommestok og bruger 20 kr. Pengene tages fra kassen = et aktiv 
der bliver mindre. Hvis pengene i stedet tages fra kassekreditten, er aktiverne 
uændrede, men gælden vokser.

”Indtægter” svarer altså til, at egenkapitalen stiger, mens ”udgifter” svarer til, 
at egenkapitalen falder. Hvis regnskabet alene drejede sig om at holde styr på 
aktiver og gæld, kunne man teoretisk forestille sig, at man alene havde et antal 
konti i bogføringen til at styre aktiver og gæld, mens indtægter og udgifter blot 
blev bogført som bevægelser på egenkapitalen på én samlet konto.

I virkelighedens verden er det dog et af bogføringens vigtigste formål at holde 
styr på virksomhedens indtægter og udgifter. Frem for at samle dem alle som be-
vægelser på egenkapitalen har man derfor opdelt indtægter og udgifter i en lang 
række forskellige indtægts- og udgiftskonti. Man opsamler indtægter og udgifter 
på disse konti for en periode af gangen (typisk et år), således at når perioden er 
omme, viser disse konti tilsammen periodens indtægter og udgifter.

Det er imidlertid vigtigt for den grundlæggende forståelse af bogføringsprincip-
perne at være opmærksom på, at indtægts- og udgiftskonti dybest set blot er 
underkonti, der specificerer ændringer af egenkapitalen.

En samlet opgørelse over disse indtægts- og udgiftskonti kaldes en resultatopgø-
relse eller et driftsregnskab.
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Drifts- og statuskonti

De enkelte konti i resultatopgørelsen kaldes driftskonti og viser indtægter og ud-
gifter for en periode. Balancens konti kaldes på tilsvarende vis normalt statuskonti 
og viser aktiver eller gæld på et givet tidspunkt.

Bogføring i debet og kredit
Nu har vi gennemgået bogføringens fem grundbegreber:

· Aktiver
· Gæld 
· Egenkapital
· Indtægter
· Udgifter

Vi skal dernæst se på reglerne for at bruge debet og kredit:

I regnskabsteorien har man én gang for alle vedtaget en konvention, hvorefter 
”det pengene bruges til”, bogføres i debet, og ”dér pengene kommer fra” bogføres 
i kredit. Vi kan vise det i et skema (se også bilag B):

Eksempel 1: 
En salgsindtægt indgår i kassen: 

Debet: Kasse (aktiver)
Kredit: Salg (indtægter)

Eksempel 2:
Vi køber en vare på kredit:

Debet: Køb/omkostninger (udgifter) eller varelager (aktiver)
Kredit: Gæld til leverandør (gæld)

Debet (+) Kredit (-)

STATUS  
(øjebliksbillede)

Tilgang aktiver
Reduktion af gæld

Forøgelse af gæld 
Reduktion af aktiver

DRIFT  
(periode)

Udgifter Indtægter

Huskeregel “ Det pengene bruges til”, el-
ler ”Der pengene går hen”

“ Der hvor pengene  
kommer fra”
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Eksempel 3: 
Vi køber en bil for 100.000 kr. Vi har 20.000 kr. i kassen og låner resten i banken.

Debet: Køb af bil (aktiver)   100.000 kr.
Kredit: Gæld til banken (gæld)    80.000 kr.
Kredit: Kassen (aktiver) 20.000 kr.

Debet og kredit vist med fortegn

I mange bogføringssystemer viser man, enten konsekvent eller i visse sammen-
hænge, debet og kredit med fortegn, således at selve overskrifterne debet og 
kredit udelades. Debet er da plus og kredit er minus. I praksis bruger man de to 
metoder i flæng. 

Nedenfor er vist råbalancen fra det indledende eksempel (fodboldhandleren) stillet 
op på denne måde:

Læg mærke til, at indtægten har mínus-fortegn! Umiddelbart virker dette ulogisk, 
men det er en naturlig konsekvens af vores konvention: Der hvor pengene kommer 
fra = kredit = minus.

Hvis ikke man gjorde dette, men brugte fortegnet omvendt, ville en positiv kasse-
beholdning få minus-fortegn, hvilket formentlig ville være endnu mere ulogisk.

Men at en gæld og en indtægt bogføres på principielt samme måde svarer jo til, 
at man krediterer ”der hvor pengene kommer fra”, uanset om der er tale om et lån, 
der skal betales tilbage, eller en indtægt. Tilsvarende har en udgift og et aktiv det 
tilfælles, at det er ”noget man har brugt pengene til”. Man kan forklare det med, 
at et aktiv er en udgift, hvor det man har købt, har varig værdi.

Råbalancen fra det indledende eksempel er her vist med en subtotal, hvor indtæg-
ter og udgifter er talt sammen for sig:

Saldo

Salg -100

Vareforbrug 60

Omkostninger 20

Varelager 60

Kasse 60

Egenkapital -100

Afstemningstotal 0
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Læg mærke til at totalen for driftskonti er negativ, hvilket svarer til at virksomhe-
den har overskud. Hvis virksomheden havde givet underskud, havde denne total 
været positiv.

Forklaringen er anført ovenfor. Det er af indlysende årsager vigtigt at være opmærk-
som på dette, når man læser råbalancen fra bogføringen, så man ikke fortolker den 
forkert. Hvis bogføringsbalancen stilles op som et regnskab, vender man naturlig-
vis fortegnet rigtigt.

Man kan mene, at dette virker forvirrende. For den, der er vant til at arbejde med 
bogføring, giver det dog aldrig anledning til misforståelser.

Årsskifte – nulstilling af driftskonti

Læg også mærke til (det fremgår af alle ovenstående eksempler på opstilling af 
råbalancen), at konto for egenkapital er uændret i forhold til virksomhedens start. 
Det skyldes som tidligere beskrevet, at årets bevægelser på egenkapitalen er anført 
som indtægter og udgifter på driftskontiene. 

Under normale forhold bogfører man ikke på konto for egenkapital i årets løb. Denne 
står gennem hele regnskabsåret uændret med en saldo svarende til egenkapitalen 
ved årets start. Ved afslutningen af et regnskabsår nulstiller man driftskontiene 
(så de er klar til det nye år), hvorefter resultatet overføres til egenkapitalen. Se 
hvordan egenkapitalen påvirkes af resultatet i regnskabet i kapitlet: ”Et eksempel 
på bogføring og regnskab”.

Oversigt over bogføringens grundbegreber
I bilag B er vist et skema, der illustrerer de vigtigste af grundbegreberne. Kommer 
du f.eks. i tvivl om, hvorvidt et beløb skal bogføres i debet eller i kredit, kan du 
prøve at kigge på skemaet.

Saldo

Salg -100

Vareforbrug 60

Omkostninger 20

I alt driftskonti -20

Varelager 60

Kasse 60

Egenkapital -100

Afstemningstotal 0
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Kontoplaner
Formålet med en kontoplan er at have en fast struktur i de konti, der oprettes i 
bogføringen. En enkel kontoplan kan f.eks. se således ud:

I virkeligheden vil man selv i en mindre virksomhed have mindst 100 konti, fordi 
man i praksis specificerer tingene meget mere end i ovenstående eksempel. F.eks. 
vil kontoen “Øvrige omkostninger” være opdelt på en lang række underkonti for 
kontorartikler, porto, telefon, revisor og meget mere.

Bogføringslovgivningen kræver, at man har en hensigtsmæssig kontoplan, men 
bortset fra enkelte specifikke regler om f.eks. momsregnskabet, er der ingen 
detailbestemmelser omkring kontoplanens indhold og opbygning. Der er kun et 
generelt formuleret krav om, at virksomheden har en efter dens behov tilpasset 
kontoplan. Nummersystemet er f.eks. op til én selv.

I bilag A er vist et eksempel på en kontoplan hentet fra virkeligheden. Der er tale 
om en standardkontoplan. Hermed menes, at den på visse punkter skal tilpasses 
for at kunne bruges i en konkret virksomhed. På mange punkter kan den imidlertid 
bruges som den er i de fleste mindre virksomheder. Overflødige konti kan slettes, 
og ledige kontonumre kan efter behov benyttes til at oprette nye konti.

Gruppeopdeling

Læg mærke til, at kontoplanen i bilag A er opdelt i grupper. Gruppeopdelingen, 
der minder om ovenstående enkle kontoplan, har til formål at give kontoplanen en 
hensigtsmæssig struktur.

Når man bruger kontoplanen til praktisk bogføring, er det særdeles vigtigt at have 
overblik over disse grupper. Princippet er, at inden man tager stilling til, hvilken 
bogføringskonto et bilag skal bogføres på, skal man tage stilling til, hvilken gruppe 
bilaget hører hjemme i. Først derefter kan man tage stilling til hvilken konto  
indenfor gruppen.

Drift: Aktiver: Passiver:

Omsætning Grunde og bygninger Egenkapital

Vareforbrug Driftsmateriel og inventar Langfristet gæld

Personaleomkostninger Varebeholdninger Bankgæld

Øvrige omkostninger Tilgodehavender Leverandørgæld

Renteindtægter Likvide beholdninger Moms

Renteudgifter Lønrelateret gæld

Ekstraordinære indtægter Anden kortfristet gæld

Ekstraordinære udgifter
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Dette hænger blandt andet sammen med, at der ofte kan være konti med beteg-
nelser, der ligger tæt op ad hinanden, i forskellige grupper. I visse tilfælde kan der 
måske endda være konti med helt identiske betegnelser.

Der er anført momskoder i kontoplanen. Se nærmere om disse i kapitlet ”EDB-
bogføring” samt sidst i kapitlet ”Momsregnskab”.

Konteringsregler

Vi vil ikke gå ret meget i detaljer omkring reglerne for, hvorledes den ene eller den 
anden type posteringer skal bogføres. Men har man først forstået grundbegreberne 
til bunds, kan man i de fleste tilfælde tænke sig til en løsning.

Hvad hvis nu jeg bogfører forkert?

En gylden regel er, at hvis du laver fejl, så gør det konsekvent! 

Hvis en bestemt type af posteringer konsekvent er ført på den forkerte konto, er det 
som regel let for f.eks. revisor at rette fejlen efterfølgende. Hvis derimod den samme 
type posteringer i nogle tilfælde er ført på én måde, i andre tilfælde på en anden 
(måske den rigtige måde), kan det være meget mere tidkrævende at rette fejlene.

Eksempel:
Du har ved en fejl trukket moms af køb af frimærker. Er dette gjort helt konsekvent, 
kan man rette fejlen ved én enkelt postering, der dækker hele årets køb af porto. Er 
fejlen derimod kun opstået hver anden gang, der er købt frimærker, skal man efter-
følgende gennemgå alle posteringer på denne konto for at rette fejlen korrekt.

Det, der tager tid for f.eks. en revisor, er ikke kun at rette fejl, men nok så meget at 
finde fejlene i bogføringen. Og er bogføringen ikke ført konsekvent på den samme 
måde i løbet af året, er revisor nødt til at gå meget mere ned i detaljer i bogføringen, 
når fejlene skal findes. Derfor ovenstående gyldne regel.

Rettelser – efterposteringer

Det kan ikke undgås, at man engang imellem kommer til at bogføre noget forkert, 
så man er nødt til at rette i bogføringen. Rettelser kaldes også efterposteringer 
eller omposteringer.

Visse typer af posteringer, som man normalt ikke laver i forbindelse med den dag-
lige bogføring, men derimod med faste periodiske mellemrum (f.eks. i forbindelse 
med årsafslutning), kaldes ligeledes efterposteringer.

Efterposteringer skal som alle andre posteringer have et bilagsnummer. Endvidere 
bør der som udgangspunkt være et tilhørende papirbilag som forklaring til rettel-
sesposteringen. Men i mange tilfælde vil den tekst, man skriver i bogføringen, 
være tilstrækkelig som forklaring, og papirbilag kan udelades.
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Eksempel:
Du har to kunder, der begge hedder Jens Jensen. Den ene hedder Jens A. Jensen, 
den anden Jens B. Jensen. Du er kommet til at bogføre en indbetaling fra Jens A. 
Jensen på Jens B. Jensens konto. Du skal nu rette fejlen. Det gør du ved at debitere 
(modpost, der ophæver fejlen) indbetalingen på Jens B. Jensens konto og kreditere 
indbetalingen på Jens A. Jensens konto.

Indbetalingen er oprindelig debiteret banken. Du behøver ikke at rette noget på 
bankkontoen, da denne del af den oprindelige postering (debiteringen) i sig selv 
var korrekt.

Denne rettelse behøver ikke noget papirbilag. Det er tilstrækkeligt i teksten i ret-
telsesposteringen at henvise til den oprindelige postering.

Om bilagsnummeret kommer fra den samme nummerserie som den oprindelige 
postering, eller om man foretrækker at lave rettelser og andre efterposteringer i en 
særskilt nummerserie, det er helt op til bogholderen. Der skal blot være et system, 
der er til at finde ud af. Du kan også vælge at genbruge det oprindelige bilagsnummer, 
hvilket de fleste (men ikke alle) bogføringsprogrammer har mulighed for. At gen-
bruge bilagsnummeret er fuldt lovligt, bare det fremmer gennemskueligheden.

Rettelser bogføres på samme dato som den postering, der rettes. Af og til ser man, 
at rettelser bogføres pr. en senere dato, men det er en uskik og giver anledning til 
fejl eller i bedste fald forvirring.
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Momsregnskab
Grundprincippet i momsreglerne er, at man lægger moms i form af en fast procent-
sats til sit varesalg. Momssatsen er for tiden 25 % i Danmark, lidt lavere i de fleste 
andre lande. Virksomheden skal indbetale momsen til staten som en slags skat.

Når den momsregistrerede virksomhed køber varer til videresalg eller til eget for-
brug, kan den moms, virksomheden derved betaler til sine leverandører, modregnes 
i momsen af virksomhedens salgsindtægter. Det er dermed kun nettomomsen og 
ikke den samlede moms af salgsindtægterne, der skal betales.

Vejledning hos SKAT
Der findes en række detailregler omkring moms, hvoraf vi i denne bog kun har 
omtalt de vigtigste. Alle momsregistrerede virksomheder kan frit rette henvendelse 
til nærmeste afdeling af SKAT, som er rede til at svare på de tvivlsspørgsmål, der 
måtte opstå. SKAT har også udgivet en række små hæfter, der beskriver forskel-
lige områder af lovgivningen. Disse kan fås gratis ved henvendelse til SKAT, eller 
downloades på www.skat.dk.

Fodboldhandleren – igen

Vi vil nu se på fodboldhandleren igen. Denne gang er han momsregistreret.

Fodboldhandleren foretager nu de samme fem transaktioner, som han gjorde 
i bogens indledende eksempel:

1.  Han starter med at indskyde 100 kr. i virksomheden som startkapital. 
Pengene lægges i virksomhedens kasse.

2.  Han køber en fodbold for 60 kr. + moms = 75 kr. Beløbet betales kontant  
fra kassen.

3.  Han sælger fodbolden for 100 kr. + moms = 125 kr. Beløbet lægges i kassen.

4.  Han køber endnu en fodbold, igen for 60 kr. + moms = 75 kr. Beløbet betales 
kontant fra kassen.

5.  Han betaler husleje, som er 20 kr. + moms = 25 kr. Beløbet betales  
kontant fra kassen.
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Ad 1)
Vi bogfører som før ejerens indskud som kredit på egenkapitalkontoen (der hvor 
pengene kommer fra) og som debet på kassekonto (der hvor pengene går hen). 
Momsen gør her ingen forskel.

Ad 2)
Køb af en fodbold til videresalg kræver nu tre posteringer: 

Pengene tages fra kassen (der kommer pengene fra = kredit). Pengene bruges 
til (= debet) dels køb af en fodbold excl. moms, dels moms, som man gennem 
modregning med salgsmomsen får retur senere:

 

Momsen er et tilgodehavende, altså et aktiv.

Ad 3)
Salg af en fodbold kræver ligeledes nu tre posteringer: Pengene går i kassen (de-
bet), og kommer fra (kredit) to forskellige steder: Dels salg excl. moms, som er en 
indtægt, dels moms, som man modtager fra kunden, men senere skal betale til 
SKAT. Momsen bogføres som en gæld (gæld til SKAT):

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

i alt 100 0 100

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 75 25

i alt 100 75 25

Moms

Debet Kredit Saldo

2) 15 15

i alt 15 0 15

Egenkapital

Debet Kredit Saldo

1) 100 -100

i alt 100 -100

Varelager

Debet Kredit Saldo

1) 60 60

i alt 60 0 60
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Overførslen af kostprisen for den solgte fodbold fra varelager til vareforbrug på-
virkes ikke af momsen. Denne postering er uændret fra det indledende eksempel:

Ad 4)
Køb af endnu en fodbold til videresalg bogføres ligesom ovenfor pkt. 2:

 

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 75 25

3) 125 150

i alt 225 75 150

Moms

Debet Kredit Saldo

2) 15 15

3) 25 -10

i alt 15 25 -10

Salg

Debet Kredit Saldo

3) 100 -100

i alt 0 100 -100

Varelager

Debet Kredit Saldo

2) 60 60

3b) 60

i alt 60 60 0

Varelager

Debet Kredit Saldo

2) 60 60

3b) 60

4) 60 60

i alt 120 60 60

Vareforbrug

Debet Kredit Saldo

3b) 60 60

i alt 60 0 60

Moms

Debet Kredit Saldo

2) 15 15

3) 25 -10

4) 15 5

i alt 30 25 5

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 75 25

3) 125 150

4) 75 75

i alt 225 150 75
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Ad 5)
Betaling af omkostninger bogføres ligesom køb, bortset fra at vi debiterer omkost-
ningskonto i stedet for købskonto, samt momsen:

 

Optælling af lageret og afslutning af regnskabet påvirkes ikke af, at der er moms 
med i systemet, bortset fra at vi har et nettotilgodehavende i moms.

Som det ses, modregner vi købs- og salgsmomsen. I dette tilfælde skal vi ikke 
betale moms, men have moms retur. Det er en meget almindelig situation for en 
nystartet virksomhed, idet man ofte i startfasen har større udgifter end indtægter, 
ikke bare til anskaffelse af varelager (som i eksemplet), men også til mange for-
skellige slags etableringsomkostninger, f.eks. anskaffelse af inventar.

Råbalance og regnskab kan opstilles på samme måde som i eksemplet uden 
moms. De to råbalancer ligner hinanden, men i den, hvor momsen er med, er der på 
aktivsiden tilgodehavende moms 10 kr., mens kassebeholdningen til gengæld er 10 
kr. mindre. De samlede aktiver er dermed de samme. Resultatet er også uændret. 
Momsen er jo bare noget man kræver op på samfundets vegne (salgsmoms), og 
noget man lægger ud, men får retur senere (købsmoms).

Omkostninger

Debet Kredit Saldo

5) 20 20

i alt 20 0 20

Moms

Debet Kredit Saldo

2) 15 15

3) 25 -10

4) 15 5

5) 5 10

i alt 35 25 10

Kasse

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 75 25

3) 125 150

4) 75 75

5) 25 50

i alt 225 175 50
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Råbalance for ”fodboldhandleren”:

Den samme råbalance vist med fortegn:

Endelig viser vi regnskabet for fodboldhandleren:

Prøv at sammenligne med det regnskab, der blev vist i kapitlet: ”Et eksempel på 
bogføring og regnskab”. Læg mærke til, hvor der er forskel, og hvor der ikke er 
forskel på de to regnskaber!

Debet Kredit

Salg 100

Vareforbrug 60

Omkostninger 20

Varelager 60

Kasse 50

Egenkapital 100

Moms 10

Afstemningstotal 200 200

saldo

Salg -100

Vareforbrug 60

Omkostninger 20

Varelager 60

Kasse 50

Egenkapital -100

Moms 10

Afstemningstotal 0

Resultatopgørelse:

Omsætning 100

Vareforbrug -60

Bruttoavance 40

Omkostninger -20

Resultat 20

Balance:

Varelager 60

Tilgodehavende moms 10

Kassebeholdning 50

Aktiver i alt 120

Egenkapital indskudt 100

Resultat 20

Egenkapital i alt 120

Gæld 0

Passiver i alt 120
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Vi har nu set, hvordan fodboldhandleren opkræver moms af sine salgsindtægter 
og betaler moms af varekøb og omkostninger. Nettomomsen er forskellen på den 
moms, der er opkrævet og den moms, der er betalt til leverandører. Nettomomsen 
betales til SKAT med faste mellemrum. Har man som i eksemplet betalt mere (købs)
moms, end man har opkrævet i (salgs) moms, betaler SKAT nettobeløbet tilbage.

Helt så enkelt som i eksemplet er virkelighedens momsregnskab dog ikke. Vi vil 
opdele gennemgangen i to dele: Først vil vi se på reglerne omkring moms, derefter 
på bogføringsteknikken.

Den, der er ansvarlig for den endelige bogføring, bør kende de vigtigste momsregler. 
Momsregnskabet skal jo udarbejdes som en del af denne bogføring. Man tager i 
princippet stilling til momsen for hver enkelt transaktion.

Momsregistrering
De fleste virksomheder skal føre momsregnskab. Der er enkelte undtagelser fra 
momspligten, f.eks. læger og tandlæger. Se nærmere nedenfor under ”salgsmoms”, 
hvem der er momspligtige.

Mange opfatter det at blive momsregistreret som ”at starte et firma”. Det er på sin 
vis rigtigt, eftersom momsregistreringen er den eneste formelle ting, man under 
alle omstændigheder skal foretage sig for at starte ”for sig selv”.

Momsregistreringen er i sig selv en meget enkel ting. Man kan blive momsregistreret 
ved at henvende sig ved skranken hos SKAT og udfylde en blanket med nogle få 
oplysninger om virksomheden, hvorefter man noget tid senere vil modtage et bevis 
for, at man er momsregistreret.

Man kan også lade sin revisor ordne momsregistreringen. De fleste revisorer har 
blanketter liggende til formålet, eller blanketten kan hentes på SKAT’s hjemme-
side via internet.

I forbindelse med momsregistreringen tildeles virksomheden et såkaldt CVR-num-
mer. CVR-nummeret er for virksomheden, hvad et CPR-nummer er for en person. Det 
bruges overalt i det offentlige system, ikke blot til momsregnskab o.l., men tillige 
til en lang række andre formål, blandt andet i forbindelse med lønregnskab. CVR-
nummeret kaldtes tidligere for SE-nummeret.

At slette en momsregistrering er næsten lige så enkelt, men man skal dog i forbin-
delse med afmeldingen af virksomheden aflevere et afsluttende momsregnskab 
samt, hvis man har trukket moms fra på ting, der er i behold ved afmeldingen, i 
nogle tilfælde betale moms af disse.

Man kan i teorien starte en virksomhed uden at være momsregistreret. Men pligten 
til at være momsregistreret indtræder allerede, når man kan forudse, at omsætnin-
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gen (ikke indtjeningen) vil overstige 50 tkr. på årsbasis. Med mindre der er tale om 
hobbyvirksomhed, er 50 tkr. jo ikke ret meget. Man kan derfor lige så godt blive 
momsregistreret helt fra starten, da de fleste virksomheder i opstarten vil have 
negativ moms på grund af etableringsudgifter, køb af varelager m.v.

Hvis man er ledig og modtager dagpenge fra en A-kasse, kan man efter nærmere regler 
blive momsregistreret som bierhverv. I denne situation er det imidlertid meget vigtigt, 
at momsregistreringen sker efter udtrykkelig aftale med den pågældende A-kasse.

Hvis registreringen i en periode ikke anvendes, f.eks. hvis virksomheden er sæson-
betonet, skal man huske alligevel at aflevere momsregnskab. Momsregnskabet 
udarbejdes i dette tilfælde ved at udfylde momsblanketten (se nedenfor) med 0 
(nul) og indsende den til SKAT.

Salgsmoms
Salgsmoms er den moms, du beregner af dine salgsindtægter, og som du skal 
betale til SKAT. Den kaldes også fra gammel tid for udgående moms. Når du for 
eksempel sælger for 100 kr., skal du lægge 25% moms til beløbet.

Hvornår skal man så beregne salgsmoms? I tvivlstilfælde må man rette henvendelse 
til SKAT eller evt. til virksomhedens revisor, men normalt er det ganske enkelt: De 
fleste virksomheder skal beregne salgsmoms af deres samlede salgsindtægter.

De vigtigste undtagelser fra momspligten, hvad angår mindre virksomheder, er: 
Sundhedssektoren (læger, tandlæger m.fl.), persontransport (taxakørsel), og de 
fleste former for undervisnings- og kursusvirksomhed.

I sundhedssektorens grænseområder (alternative behandlere, psykologer m.fl.) er 
ydelsen momsfri, hvis og kun hvis den er anerkendt af sundhedsstyrelsen. Også 
her må man i tvivlstilfælde undersøge spørgsmålet nærmere.

Visse virksomheder kan have både momspligtige og momsfrie indtægter, det gælder 
for eksempel tipsforhandlere, der tillige handler med forskellige momspligtige varer. 
Sådanne virksomheder skal udarbejde momsregnskabet på en særlig måde, som vi 
ikke vil komme nærmere ind på.

Man skal være meget opmærksom på, om priser er med eller uden moms. Det gælder 
såvel virksomhedens egne salgspriser som priserne, når man køber varer eller afholder 
omkostninger. Umiddelbart forekommer dette banalt, men kan ikke desto mindre en-
gang imellem give problemer for den nystartede og uerfarne virksomhedsejer.

Når en virksomhed sælger til private kunder, har kunden ret til at gå ud fra, at 
momsen er indregnet i prisen, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af prisskilt, 
tilbud eller lignende. Modsat når man handler med erhvervskunder, da vil prisen 
normalt være uden moms, med mindre andet udtrykkeligt er oplyst eller aftalt.



Købsmoms ::.
Indgående moms

70 Momsregnskab ::.

Der gælder særlige regler for virksomheder, der sælger til udlandet. Det vil vi kort 
se på sidst i dette kapitel.

Købsmoms
Købsmoms (fra gammel tid også kaldet indgående moms) er den moms, du beta-
ler til dine leverandører, og som du får retur ved at modregne med den salgsmoms, 
der skal betales. Køber du for 60 kr. + moms, betaler du 75 kr., men de 15 kr. får 
du retur fra SKAT, enten direkte eller ved, at du modregner med den salgsmoms, 
du skal betale.

Hovedprincippet er lige så enkelt som ved salgsmoms. Ligesom de fleste virksom-
heder skal beregne salgsmoms af alle deres salgsindtægter, kan købsmomsen af 
deres udgifter trækkes fra i momsregnskabet.

Der er dog principielt tre betingelser, der skal være opfyldt, for at virksomheden 
kan trække momsen fra i forbindelse med, at virksomheden køber varer eller af-
holder omkostninger:

Betingelse nr. 1 (”Købet skal vedrøre en momspligtig aktivitet”):

Hvis købet vedrører virksomheden, og alle virksomhedens salgsindtægter er 
momspligtige, er denne betingelse opfyldt. Modsat kan en lægepraksis (der i øvrigt 
normalt slet ikke er momsregistreret) ikke trække momsen fra på noget som helst, 
fordi salgsindtægterne jo er momsfrie.

Betingelsen er vigtig at være opmærksom på i en virksomhed, der har såvel 
momspligtige som momsfrie indtægter. For alle andre er den normalt uden prak-
tisk betydning.

Betingelse nr. 2 (”Der skal være moms i det pågældende beløb”):

For at man kan trække momsen fra i momsregnskabet, skal sælger have indregnet 
moms i salgssummen. Det skal udtrykkeligt fremgå af sælgers faktura, at der er 
moms i beløbet, enten ved at momsbeløbet fremgår af faktura, eller ved teksten 
”beløbet er inkl. moms”.

Umiddelbart er det indlysende, at man kun kan fratrække momsen i sit moms-
regnskab, hvis der er moms i beløbet, men da mange edb-bogføringssystemer be-
regner moms af køb automatisk ved brøkregning, giver denne betingelse alligevel 
anledning til praktiske problemer fra tid til anden. Man kommer nemlig nemt til at 
beregne moms af et beløb, hvor der aldrig er lagt moms på fra sælgers side.

Som eksempler på omkostningsarter, hvor sælger ikke skal tillægge moms, kan 
nævnes aviser, porto, renter, persontransport og forsikring.
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For at du kan trække momsen fra på en regning, når du laver dit momsregnskab, 
skal virksomhedens eller dit eget navn fremgå af regningen (foruden naturligvis 
sælgers navn). Endelig skal sælgers CVR-nummer være anført. En kassebon er 
derfor normalt ikke tilstrækkeligt som bilag.

Dog gælder der en undtagelse for mindre beløb: Er købet under 500 kr., behøver 
dit navn ikke at fremgå af regningen fra sælger, men det skal også i dette tilfælde 
fremgå, at beløbet indeholder moms.

Betingelse nr. 3 (”Undtagelser”):

Selv om betingelserne 1 og 2 er opfyldte, er der nogle undtagelser i lovgivningen, 
hvorefter momsfradrag er udelukket. 

Den i praksis vigtigste undtagelse er, at moms ved køb eller drift af personbiler 
(hvide nummerplader) ikke kan trækkes fra, uanset at (betingelse nr. 1) de ved-
rører virksomheden (firmabiler), og uanset at (betingelse nr. 2) der er moms i 
benzin- eller reparationsregningen. Moms ved leje af en personbil kan heller ikke 
trækkes fra, undtagen i begrænset omfang ved langtidsleje (leasing).

Som kuriosum kan nævnes ”en undtagelse fra undtagelsen”, hvorefter køreskoler 
og biludlejningsfirmaer som de eneste kan trække momsen fra på køb og drift af 
personbiler.

Af andre omkostninger, hvor momsfradrag er udelukket, på trods af at betingelserne 
1 og 2 er opfyldt, kan nævnes hotelophold, repræsentation og personalepleje. Efter 
pres fra hotel- og restaurationsbranchen blev der dog for en del år siden indført en 
særregel for hotelophold og restaurationsbesøg, hvorefter 25% af momsen kan med-
regnes i momsregnskabet under forudsætning af, at udgiften er “strengt erhvervs-
mæssig”. Nogle virksomheder vælger at se bort fra denne regel, da der almindeligvis 
kun er tale om småbeløb. 25% af momsen svarer jo til kun 5% af regningsbeløbet.

Andre regler

Såfremt et køb vedrører såvel virksomheden som indehaveren privat, kan en for-
holdsmæssig andel af momsen trækkes fra i momsregnskabet. Det kan f.eks. dreje 
sig om telefon, el og varme. For biler på gule plader (varebiler) under 3t totalvægt 
er der særlige regler, såfremt bilen benyttes såvel privat som erhvervsmæssigt:

· Ingen fradragsret for moms ved køb af bilen
· Fuld fradragsret for moms ved drift (brændstof og vedligeholdelse),
· 1/3 momsfradrag ved leje.

Som et modstykke til, at momsen ved købet af bilen slet ikke kan trækkes fra, 
kan man altså fradrage den samlede moms ved drift af bilen, også selv om den 
benyttes delvis til privatkørsel.
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Handel med udlandet

Har du kunder eller leverandører i udlandet, skal der tages hensyn til en række 
særlige forhold omkring momsregnskabet.

Hovedreglerne er, at man som momsregistreret kan sælge uden moms til udlan-
det. Køber man fra udlandet, sker det i praksis helt uden moms. Der skal i teorien 
betales importmoms, men i praksis får man momsen retur i samme arbejdsgang, 
således at der blot er tale om en bogføringsteknisk manøvre på momsangivelsen.

Har du behov for at vide mere om dette, må du rette henvendelse til SKAT eller 
spørge din revisor.

Afregning af moms

I eksemplet med fodboldhandleren var der kun ganske få posteringer på moms-
kontoen. I praksis kan der være i hundredevis af transaktioner, der indeholder 
moms, på en enkelt måned.

Momsregnskabet er et af de få steder, hvor myndighederne i detaljer har lavet 
bestemmelser om bogføringens indretning. Der skal således være en konto for 
salgsmoms, en konto for købsmoms, og en konto for afregning af moms. 

Når vi i eksemplet med fodboldhandleren har vist købs- og salgsmoms samlet på 
én og samme konto, er dette strengt taget forkert. Beløbsmæssigt har det ingen 
betydning, men af hensyn til overskueligheden forlanges det, at købs- og salgs-
moms bogføres på hver sin konto i bogføringen.

På kontiene for købs- og salgsmoms opsamles posteringer vedrørende moms af 
henholdsvis køb og salg løbende. Med faste mellemrum aflæses saldoen på hver 
af disse konti, beløbene overføres til momsregnskabet (som blot er felter på SKAT’s 
hjemmeside eller, hvis man ikke bruger computer, bagsiden af et fortrykt giroind-
betalingskort), og nettobeløbet til betaling – eller tilbagebetaling – kan beregnes.

At lave momsregnskab består således blot i, at man aflæser tallene på moms-
kontiene i bogføringen, nærmest som man aflæser en el- eller varmemåler. Hvis 
bogføringen løbende er holdt ajour, er der derfor ikke meget arbejde i at lave 
momsregnskab.

Nye virksomheder indberetter som hovedregel altid momsregnskab til SKAT hvert 
kvartal. Men hvis SKAT efter et par år konstaterer, at man har under 1 mio. i årlig 
omsætning, så får man besked om, at man fremover kun skal indberette moms 
hvert halve år. Er omsætningen over 15 mio. i årlig omsætning skal momsen ind-
berettes hver måned. Mellemgruppen, dem mellem 1 og 15 mio. i årsomsætning, 
skal fortsat indberette kvartalsvis. Hvilken gruppe man tilhører, bestemmes su-
verænt af SKAT.
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Bogføring af momsafregningen

Afregningen af momsen skal bogføres. Det foregår ved at periodens salgsmoms 
debiteres konto for salgsmoms. Derved ”tømmes” kontoen, og salgsmomsen op-
samles forfra i den nye periode. På tilsvarende vis krediteres konto for købsmoms, 
der dermed ligeledes ”tømmes”. Forskellen mellem købs- og salgsmoms, netto-
momsen, bogføres på konto for momsafregning. Den skal debiteres eller kredite-
res alt efter, om man skal have penge retur (beløbet er et aktiv), eller om man skal 
betale moms (beløbet er en gæld).

Eksempel:
Du har haft i alt 4 transaktioner i den seneste momsperiode: Du har bogført salgs-
moms 10 kr. + 10 kr., og købsmoms 5 kr. + 7 kr. Dine momskonti ser herefter således ud:
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Nu opgør du momsregnskabet. Du aflæser saldo på salgsmoms og saldo på købs-
moms. Momsregnskabet bliver:

Afregningen skal bogføres på momsperiodens sidste dag, og nettomomsen over-
føres til konto for momsafregning:

Nettomomsen er nu bogført som gæld på konto for momsafregning. Her bliver den 
stående, indtil den betales. Når betaling senere sker, debiteres momsafregning, 
der herved går i nul. Konto for salgsmoms og konto for købsmoms er i mellemtiden 
”startet forfra” med at opsamle posteringer i den nye momsperiode.

Man bogfører altid afregningen af momsen på den sidste dato i momsperioden. 
Nettobeløbet bliver da stående på konto for momsafregning, indtil betaling eller til-
bagebetaling sker. Hvornår momsen skal betales, afhænger af om man er måneds, 

Salgsmoms

Debet Kredit Saldo

1) 10 10

3) 10 20

5) 20 0

i alt 20 20 0

Momsafregning

Debet Kredit Saldo

5) 8 -8

i alt 0 8 -8

Købsmoms

Debet Kredit Saldo

2) 5 5

4) 7 12

5) 12 0

i alt 12 12 0

Salgsmoms 20

Købsmoms 12

Nettomoms (til betaling) 8

Salgsmoms

Debet Kredit Saldo

1) 10 10

3) 10 20

i alt 0 20 20

Momsafregning

Debet Kredit Saldo

i alt 0 0 0

Købsmoms

Debet Kredit Saldo

2) 5 5

4) 7 12

i alt 12 0 12



. : : Grønne afgifter

.:: El-afgifter

.:: Internet

.:: Rettelsesangivelse

75

kvartals- eller halvårsregistreret. For halvårsregistrerede er fristen to måneder fra 
momsperiodens slutning, mens den for kvartalsregistrerede er en måned og 10 
dage. For månedsregistrerede er fristen endnu kortere. 

Momsen skal betales gennem banken eller på et posthus. Angives momsen via 
internet, kan man i stedet lade SKAT trække beløbet på virksomhedens bankkonto 
gennem betalingsservice.

Er momsen negativ (virksomheden skal have penge fra SKAT), sender man moms-
regnskabet med brev til SKAT, eller man angiver beløbet via internet. Derefter vil 
SKAT udbetale beløbet, normalt indenfor ca. 3 uger.

Grønne afgifter

En række afgifter med den folkelige fællesbetegnelse ”grønne afgifter” opkræves 
af f.eks. elværker og olieselskaber. Afgifterne kan i visse tilfælde tilbagebetales, 
når man er momsregistreret.

Hovedtendensen i reglerne er, at afgifter vedr. energi anvendt til produktionsformål, 
f.eks. maskiner, belysning og madlavning, kan tilbagebetales, hvorimod energi anvendt 
til opvarmning kun i begrænset omfang giver ret til tilbagebetaling af energiafgifter.

Mange mindre virksomheder kan ad denne vej få pæne beløb retur i såkaldt el-
afgift. De øvrige grønne afgifter vil derimod kun i særlige tilfælde være andet end 
småbeløb for de mindre virksomheder. Det hænger sammen med, at olie jo normalt 
anvendes enten til opvarmning eller til drift af motorkøretøjer, der heller ikke giver 
ret til tilbagebetaling af afgift.

Bogføringsteknisk behandles grønne afgifter på samme måde som købsmoms, men 
på en række særskilte konti. I momsregnskabet er der særskilte felter til hver 
enkelt af disse afgifter.

Reglerne om grønne afgifter er indviklede. De ændres til stadighed og vil ikke blive 
gennemgået i detaljer i denne bog.

Hvis du glemmer noget i dit momsregnskab

Glemmer du momsen af en salgsfaktura, bør du rette henvendelse herom til SKAT, 
så snart du opdager fejlen. Ellers kunne nogen jo mistænke dig for at snyde! 

Har du glemt momsen af en købsfaktura, er det jo kun dig selv du har ”snydt”, og 
du kan blot medtage momsen i næste periode. I praksis vil man ofte på denne 
måde overføre småbeløb i købsmoms fra den ene momsperiode til den anden. 
Er der tale om et stort beløb, bør du dog bede SKAT om at rette fejlen. Det sker i 
praksis ved en såkaldt rettelsesangivelse.
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En rettelsesangivelse ligner blanketten til det almindelige momsregnskab, men har 
form og størrelse som et brev. Blanketten samt nærmere vejledning fås hos SKAT.

Bogføring af moms i EDB-bogføringen
Som anført tidligere i bogen (se i kapitlet om EDB-bogføring), så indeholder de fleste 
standardkontoplaner en momskode, som er systemets forslag til den momskode, 
man skal bruge i kassekladden, når man posterer på den pågældende konto.

Du skal imidlertid være opmærksom på, om momskoden nu også er korrekt i det en-
kelte tilfælde, idet forudsætningerne for momskoden i kontoplanen jo kan svigte.

Eksempel 1:
Du køber hos din nabo et brugt skrivebord. Naboen er ikke erhvervsdrivende. 
Han har brugt skrivebordet som privatperson. Du får en hjemmelavet kvittering 
af ham. Du bogfører købet på omkostningskontoen ”Småanskaffelser”, der har 
momskode ”køb”. Momskoden skyldes, at der i al almindelighed er moms i køb af 
sådanne ting. Men det er der jo ikke i dette tilfælde, hvorfor du må fjerne koden i 
kassekladden, når du bogfører købet af skrivebordet.

Eksempel 2:
Du køber hos din leverandør af kontorudstyr et skrivebord og 10 kasser papir til 
kopimaskinen. Du får det hele på én faktura. Den er der selvfølgelig moms i. Men 
du skal dele fakturaen ud på to konti: ”Småanskaffelser” og ”Kontorartikler”. Det 
gør du lettest ved at bogføre omkostningsbeløbene ex. moms direkte på de to 
omkostningskonti og bogføre fakturaens samlede moms manuelt. Men når du nu 
bogfører momsen manuelt, skal du jo ikke samtidig beregne automatisk moms på 
posteringerne på de to omkostningskonti, selv om de begge har momskoder ifølge 
din kontoplan. Ergo skal momskoderne også i dette eksempel fjernes i kasse-
kladden.

Uanset hvem der har lavet kontoplanen, og hvilke momskoder der måtte være 
i den, så er det dit – og kun dit – ansvar at momsen i den enkelte transaktion 
bogføres korrekt.
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Lønregnskab
Ansætter du én eller flere medarbejdere, har du pligt til at føre lønregnskab. Det 
indebærer, at du skal tilbageholde flere forskellige slags skat, ATP m.v. i dine med-
arbejderes løn. Endvidere skal du holde regnskab med bl.a. feriepenge. 

Blot du har en enkelt medarbejder, skal du tage højde for en lang række forhold i 
lønregnskabet. Vi vil ikke gennemgå alle tænkelige detaljer i lønberegningen, men 
nøjes med et enkelt eksempel. 

Fodboldhandleren har ansat en medarbejder på timeløn. Han skal i april måned 
have løn for 160 timer á 100 kr. Han skal tilbageholde ATP, beregne AM-bidrag og  
A-skat. Restbeløbet – nettolønnen – udbetales til medarbejderen som løn. Medarbej-
derens trækprocent er 40, og hans månedlige fradrag på skattekortet er 4000 kr.

Medarbejderens lønseddel kommer til at se således ud:

For hver krone, der tilbageholdes hos medarbejderen i ATP-bidrag, skal fodbold-
handleren selv betale to. Fodboldhandleren skal dermed i eksemplet betale kr. 
162,60 i ATP-bidrag.

Endvidere skal fodboldhandleren beregne AM-bidrag og A-skat af feriepengene. 
Disse forskellige former for skat af feriepenge skal beregnes og betales måneds-
vis, mens nettoferiepengene skal betales kvartalsvis til den såkaldte FerieKonto-
ordning. 

Feriepengeberegningen ser således ud:

Når medarbejderen skal holde ferie, udbetaler FerieKonto beløbet til medarbejde-
ren. De renter, der løber på i mellemtiden, tilfalder FerieKonto.

Bruttoløn: 160 timer á 100 kr. 16.000,00

Medarbejders ATP-bidrag -81,30

Beregningsgrundlag AM-bidrag 15.918,70

AM-bidrag 8% -1.273,00

Beregningsgrundlag A-skat 14.645,70 14.645,70

Fradrag iht. medarbejderens skattekort -4.000,00

A-skat 40% (trækprocent) 10.645,70 -4.258,00

Nettoløn (udbetales) 10.387,70

Feriepenge: 12,5% af 16000 kr. 2.000,00

AM-bidrag 8% -160,00

Beregningsgrundlag A-skat 1.840,00 1.840,00

Fradrag iht. medarbejderens skattekort (3,25 dag) -433,00

A-skat 40% (trækprocent) 1.407,00 -562,00

Feriepenge netto (betales til FerieKonto) 1.278,00
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Du kan også komme ud for, at én af dine medarbejdere har gæld til det offentlige, f.eks. 
skatterestancer eller børnebidrag. I så fald kan myndighederne bede dig om at tilbage-
holde et vist beløb i medarbejderens løn, så gælden bliver betalt på denne måde. Bliver 
en medarbejder syg, er der en række særlige regler omkring sygedagpenge, særligt 
ATP-bidrag i den anledning m.v., som du skal tage højde for i dit lønregnskab.

Når året er omme, skal du inden den 20. januar i det nye år aflevere såkaldte 
oplysningssedler til SKAT. På disse skal du anføre, hvad du i årets løb har udbetalt 
i løn til hver enkelt af dine medarbejdere, samt hvad du på medarbejdernes vegne 
har indbetalt i A-skat, ATP m.v.

Alt i alt er lønregnskab en særdeles kompliceret sag. Det er de færreste, der kan 
finde ud af det uden hjælp af den ene eller den anden art.

Dataløn

En udbredt måde at klare lønregnskabet på er at lade banken ordne lønregnskabet. 
De fleste banker har et fælles system, kaldet Dataløn. De banker, der ikke er tilsluttet 
Dataløn, kan som regel tilbyde et andet system med ganske tilsvarende muligheder.

Beregner du løn med Dataløn, skal dine medarbejderes skattekortoplysninger, 
bankkontonummer og andre lignende oplysninger én gang for alle registreres i 
systemet. Det foregår på formularer, der udleveres af banken.

Når lønnen skal udbetales, skriver du hver enkelt medarbejders løn med hånd-
skrift på en såkaldt lønliste. Banken beregner så lønnen på samme måde som 
anført i eksemplet. Nettolønnen overføres automatisk til medarbejderens bank-
konto. A-skat, ATP og de andre afregninger, der følger af lønberegningen, afregnes 
automatisk af Dataløn, når tiden er inde til det.

I stedet for papirformularerne kan du vælge at indtaste oplysninger til Dataløn 
på din egen PC, og sende oplysningerne elektronisk til banken. Det bevirker, at 
Dataløn bliver lidt billigere, samtidigt med at oplysningerne kan afleveres senere, 
uden at tidsfristen overskrides.

Der er oplagte fordele ved at benytte Dataløn. Blot du oplyser bruttolønbeløbet til 
banken, klarer Dataløn normalt resten, idet Dataløn automatisk betaler A-skat, 
feriepenge m.v. fra din konto, når tiden er inde til det.

Det er desværre blevet ret dyrt at benytte Dataløn. Dataløn har indført et tilslut-
ningsgebyr, som gør at systemet ikke længere er så attraktivt for små virksomheder, 
som det tidligere har været.

Der er også nogle væsentlige ulemper ved Dataløn.

·  Dataløn kan i visse tilfælde være meget ufleksibelt. Der er nogle faste tidsfrister 
i systemet, som skal overholdes. Hvis man af en eller anden grund ikke er i 
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stand til at overholde en tidsfrist, må man som regel lave en nødløsning, som for 
eksempel at udbetale løn a’conto. Dette skal så bagefter reguleres i Dataløn.

·  Dataløn kan vise sig at være tungt at arbejde med, hvis noget går galt. Hvis der 
udbetales et forkert lønbeløb, kan det undertiden være besværligt at få tingene 
kørt rigtigt på plads igen. Det samme gør sig gældende, hvis f.eks. en ændring 
af et skattekort ikke kodes ind rettidigt, og medarbejderen forlanger lønsedlen 
rettet, hvad han er i sin gode ret til.

·  Endelig kan Dataløn kun beregne og betale lønnen. Dataløn kan ikke sørge for, 
at lønnen bliver bogført korrekt i virksomhedens bogføring. Der kommer en lind 
strøm af bogføringsbilag fra systemet, og disse kan ind imellem være svære 
at bogføre korrekt, selv for rutinerede bogholdere. Tekster og talopstillinger på 
disse bilag er ikke altid lige gennemskuelige! Bogføring af løn kan du læse mere 
om senere i dette kapitel.

Dataløn kan i mange tilfælde være den ideelle måde at lave lønregnskabet på, 
og mange er glade for at benytte systemet. Andre er mindre tilfredse, og for dem 
findes der andre muligheder.

Danløn

Danløn er et webbaseret lønsystem, så for at bruge det skal du have en computer 
med internetforbindelse. Computeren skal helst have en bredbåndsforbindelse, 
ellers går det hele lidt langsomt.

Det kræver et par papirformularer at komme i gang, men når først det kører, så 
kører det efter forfatterens mening rigtig godt. Danløn er billigt at anvende, der er 
intet startgebyr, og det er fleksibelt at arbejde med, når man lige har lært det at 
kende. I lighed med Dataløn kan Danløn selv sørge for at afregne A-skat, ATP m.v.

Du kan få flere informationer om Danløn på www.danlon.dk.

Letløn

SKAT tilbyder en service, der hedder ”Letløn”. Der er dog ikke tale om et egentligt 
lønsystem, mere om en grænseflade til f.eks. PC-baserede lønsystemer, der letter 
afregning af A-skat m.v. gennem disse. Letløn er webbaseret.

Strengt taget kan man godt lave løn til en medarbejder eller to gennem Letløn, 
uden at disponere over andre lønsystemer. Den største fordel ved Letløn er dog, at 
systemet er gratis at bruge, idet det er væsentligt mere omstændeligt at arbejde 
med end f.eks. Danløn.

Du kan få flere informationer om Letløn på www.skat.dk.
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Andre lønsystemer

En del revisorer tilbyder en form for lønservice på linie med bogføringsservice. Det kan 
være et godt alternativ til Dataløn, bl.a. fordi det som regel vil være mere fleksibelt.

Man kan for rimelige penge købe et PC-lønsystem. Det kan være en både effektiv og 
billig måde at lave lønregnskabet på, men det fordrer dog, at man er indstillet på 
at indrette sig efter et sådant system, hvilket kræver nogen disciplin samt erfaring 
med EDB. Efter at Danløn er kommet på markedet, er flere software-leverandører 
dog ophørt med at lave lønsystemer. Leverandøren af Stellar-programmerne, der 
tidligere solgte programmet Stellar Løn (om Stellar se kapitlet EDB-bogføring), 
henviser således i dag deres kunder til at anvende Danløn.

Hvilken løsning, der er den rigtige for din virksomhed, må afhænge af en afvejning 
af fordele og ulemper. Bed eventuelt din revisor om et råd. Den løsning, der er den 
rigtige for én virksomhed, vil ikke nødvendigvis virke efter hensigten i en anden.

Det må normalt frarådes at beregne lønnen på egen hånd uden hjælpemidler af 
nogen art. Erfaringen viser, at der desværre ofte går kludder i det.

Bogføring af løn

Med udgangspunkt i de tidligere beskrevne grundregler for bogføringen kan du 
bogføre lønnen. Bogføringen af løn er desværre ligeså indviklet som lønberegnin-
gen i sig selv, men har du styr på teorien (se kapitlet: ”Bogføringens teori”), er 
princippet egentlig enkelt nok:

Nettolønnen, der udbetales, skal krediteres kasse eller bank, alt efter hvor pen-
gene tages fra. Bruttolønnen (før tilbageholdelse af skat m.v.) udgiftsføres på 
en omkostningskonto, mens de tilbageholdte skattebeløb hensættes som gæld.  
De skal jo senere afregnes til SKAT, ATP m.v.

Vi vil nu vise bogføring af løn med udgangspunkt i ovenstående eksempel:

Løn (udgift)

Debet Kredit Saldo

1) 16.000,00 16.000,00

i alt 16.000,00 0,00 16.000,00

ATP (udgift)

Debet Kredit Saldo

2) 162,60 162,60

i alt 162,60 0,00 162,60

Feriepenge (udgift)

Debet Kredit Saldo

3) 2.000,00 2.000,00

i alt 2.000,00 0,00 2.000,00

Kasse/Bank

Debet Kredit Saldo

1) 10.387,70 -10.387,70

i alt 0,00 10.387,70 -10.387,70
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Posteringer mærket 1) er selve lønsedlen.
Posteringer mærket 2) er arbejdsgivers ATP-bidrag.
Posteringer mærket 3) vedrører feriepenge.

Efterfølgende skal A-skat, ATP m.v. betales. Når betaling sker, debiteres de betalte 
beløb på de konti, hvor de blev hensat, i forbindelse med at selve lønberegningen 
blev bogført, således at disse konti dermed går i nul:

Løn (udgift)

Debet Kredit Saldo

1) 16.000,00 16.000,00

i alt 16.000,00 0,00 16.000,00

ATP (gæld)

Debet Kredit Saldo

1) 81,30 -81,30

2) 162,60 -162,60

i alt 0,00 243,90 -243,90

AM (gæld)

Debet Kredit Saldo

1) 1.273,00 -1.273,00

3) 160,00 -1.433,00

i alt 0,00 1.433,00 -1.433,00

ATP (udgift)

Debet Kredit Saldo

2) 162,60 162,60

i alt 162,60 0,00 162,60

Feriepenge (udgift)

Debet Kredit Saldo

3) 2.000,00 2.000,00

i alt 2.000,00 0,00 2.000,00

A-skat (gæld)

Debet Kredit Saldo

1) 4.258,00 -4.258,00

3) 562,00 -4.820,00

i alt 0,00 4.820,00 -4.820,00

Feriepenge (gæld)

Debet Kredit Saldo

3) 1.278,00 -1.278,00

i alt 0,00 1.278,00 -1.278,00

Kasse/Bank

Debet Kredit Saldo

1) 10.387,70 -10.387,70

4) 6.253,00 -16.640,70

5) 1.278,00 -17.918,70

6) 243,90 -18.162,60

i alt 0,00 18.162,60 -18.162,60

ATP (gæld)

Debet Kredit Saldo

1) 81,30 -81,30

2) 162,60 -162,60

6) 243,90 0,00

i alt 243,90 243,90 0,00

A-skat (gæld)

Debet Kredit Saldo

1) 4.258,00 -4.258,00

3) 562,00 -4.820,00

4) 4.820,00 0,00

i alt 4.820,00 4.820,00 0,00
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Posteringer mærket 4) er betaling af A-skat og AM-bidrag. Disse beløb betales til 
SKAT på én gang den 10. i måneden efter, at lønnen er blevet udbetalt.

Posteringer mærket 5) er betaling af feriepenge. De skal betales til FerieKonto den 
10. i første måned efter kvartalets udløb.

Posteringer mærket 6) er betaling af ATP. Dette beløb skal betales den 14. i første 
måned efter kvartalets udløb.

Læg mærke til, at efter at skat, ATP og feriepenge er betalt, så de fire konti mærket 
”gæld” er nulstillede, viser kasse/bank-konto virksomhedens samlede udgift til løn, 
nemlig lønnen i sig selv, + feriepenge, + virksomhedens andel af ATP-bidraget.

Bogføring af løn kan i et vist omfang automatiseres, hvis man anvender et edb-
lønsystem, der hænger sammen med et tilsvarende bogføringssystem.

AM (gæld)

Debet Kredit Saldo

1) 1.273,00 -1.273,00

3) 160,00 -1.433,00

4) 1.433,00 0,00

i alt 1.433,00 1.433,00 0,00

Feriepenge (gæld)

Debet Kredit Saldo

3) 1.278,00 -1.278,00

5) 1.278,00 0,00

i alt 1.278,00 1.278,00 0,00
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Debitor- og kreditorbogføring
Hidtil har vi fortrinsvis betragtet køb og salg som noget, der foregår kontant, det 
vil sige, at man betaler eller modtager betaling samtidig med, at man køber eller 
sælger. Sådan er det jo også i en lang række tilfælde, men lige så ofte handler man 
på kredit, det vil sige, at betaling sker kortere eller længere tid efter køb/salg.

Debitorer

Når du sælger på kredit, er det desværre ikke altid, at kunderne betaler af sig selv. 
Derfor er det særdeles vigtigt, at du på den ene eller den anden måde holder styr 
på, hvad du har tilgode. Det kan du gøre ved notater på dine kopier af salgsfaktura-
erne, men har du penge tilgode hos ret mange forskellige kunder på samme tid, går 
der let kludder i det!

Bedre er det derfor at bruge bogføringen som et værktøj til at styre, hvor meget du 
har tilgode hos dine kunder, og om kunderne betaler til tiden. 

Tilgodehavender hos kunder kalder vi også for debitorer.

Kreditorer

Hvis man selv køber på kredit, kan man efter manges mening bare ”slappe af”. 
Leverandøren rykker vel for pengene, hvis han mangler dem! Bedre er det dog, 
hvis man selv har styr på, hvad man skylder væk. Så kan man betale til tiden, 
uden at leverandørerne behøver at rykke for pengene. Det kan spare rentetillæg.

Desuden er der en tendens til, at enhver leverandør alt andet lige foretrækker 
de kunder, hvor det ikke er nødvendigt at rykke for pengene. Med andre ord kan 
det, at du overholder dine betalingsbetingelser, måske medvirke til, at du kan 
forhandle dig frem til nogle bedre priser eller på andre punkter bedre vilkår hos 
dine leverandører.

Gæld til leverandører kalder vi også for kreditorer.

Moms ved køb og salg på kredit
Det er vigtigt at være opmærksom på, at handler man på kredit, er det fakturadato 
og ikke betalingsdato, der er afgørende for, hvornår et givet køb eller salg skal 
medregnes i momsregnskabet. Med andre ord, har du solgt noget i én måned, men 
først modtager pengene i den følgende måned – eller senere for den sags skyld  
– skal momsen af salget medregnes i momsregnskabet for salgsmåneden. 

Sælger du i december, men modtager pengene i januar eller februar, skal du altså 
medregne momsen i momsregnskabet for december.
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Dette gælder også selv om du, når du opgør momsregnskabet, endnu ikke har fået 
dine penge!

Tilsvarende gælder på købssiden: Man medtager momsen af en faktura i sit moms-
regnskab, uanset om man har betalt den inden momsperiodens udgang eller ej.

Momsen skal altså følge salgs- eller købstransaktionen og ikke betalingstrans-
aktionen.

Udskyder man momsen af en salgsfaktura, til kunden har betalt, snyder man 
samfundet. Og udskyder man momsen af en købsfaktura, til man selv har betalt, 
snyder man sig selv.

Bogføring af debitorer og kreditorer
Teori

Som nævnt tidligere består køb eller salg på kredit i teorien af to transaktioner: 
En købs- eller salgstransaktion på den ene side og en betalingstransaktion på 
den anden side. 

Dette kan vi vise ved et salg på 100 kr. som eksempel (vi ser i første omgang bort 
fra moms m.v.):

Vi har nu solgt en vare til en kunde, men kunden har ikke betalt endnu.

En måned senere betaler kunden sin gæld til vores kasse. I bogføringen sker der 
følgende:

Omsætning

Debet Kredit Saldo

1) 100 -100

i alt 0 100 -100

Kasse

Debet Kredit Saldo

i alt 0 0 0

Debitorer

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

i alt 100 0 100
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Vi bogfører således salgstransaktionen og betalingstransaktionen hver for sig. 
Det gør vi i alt fald i teorien. Om vi så også gør det i praksis er et andet spørgsmål, 
som vi ser på i det følgende afsnit.

Praksis

Man kan tage højde for debitorer og kreditorer i bogføringen ved hjælp af to for-
skellige metoder. Vi kalder de to metoder for ”kasseprincippet” og ”debitor/kreditor 
princippet”.

Kasseprincippet indebærer, at en transaktion bogføres, når og først når den viser 
sig i kassen (eller bank, giro el.lign.). Dette gør man, selv om betalingen dækker køb 
eller salg i en tidligere periode. Man venter altså efter dette princip med at bogføre 
købs- eller salgstransaktionen, indtil betaling finder sted. Når betaling finder sted, 
bogfører man på købs- eller salgskonto og modposterer direkte på kassen (evt. 
banken, hvis der ikke betales med kontante penge). Man undlader altså at benytte 
en debitor- eller kreditorkonto. Som bogføringsdato benytter man betalingsdato, 
uanset at fakturadato kan være en eller for den sags skyld flere måneder tidligere.

Eksempel:
Hvis du køber noget i december, men betaling først sker i januar, sker bogføringen 
i januar og ikke i december. I januar debiteres køb (omkostninger) og kassen (evt. 
banken) krediteres, mens der intet bogføres i december.

Debitor-/ kreditorprincippet indebærer modsat, at man bogfører efter det teore-
tisk rigtige princip, således som vi så det ovenfor. Man bogfører altså købet eller 
salget på fakturadato.

Eksempel:
Hvis du køber noget i december, debiteres køb (omkostninger) på dette tidspunkt, 
og beløbet krediteres på kreditorkonto. Når betaling sker i januar, krediteres kasse, 
bank eller giro, og beløbet debiteres på kreditorkonto, som herved går i nul.

Omsætning

Debet Kredit Saldo

1) 100 -100

i alt 0 100 -100

Kasse

Debet Kredit Saldo

2) 100 100

i alt 100 0 100

Debitorer

Debet Kredit Saldo

1) 100 100

2) 100

i alt 100 100 0
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Umiddelbart ser det ud som om, at de to metoder fører til forskellige resultater. I 
eksemplet vil en råbalance udskrevet pr. 31/12 have både købet og gælden med, 
hvis vi bruger kreditorprincippet. Bruger vi kasseprincippet, vil hverken køb eller 
gæld fremgå af råbalancen, idet købet jo først posteres på købskonto, når betaling 
sker i januar.

Man kan hævde, at kasseprincippet er ”forkert”, mens debitor-/ kreditorprincippet 
er ”rigtigt”. Sådan er det dog kun tilsyneladende. I næste afsnit ser vi hvorfor.

Debitor- og kreditorlister

Ofte bruger man nemlig kasseprincippet i stedet for debitor-kreditorprincippet. 
For at regnskabet alligevel bliver rigtigt i den sidste ende, skal man derfor, hvis 
man i det daglige bogfører efter kasseprincippet, supplere den løbende bogføring 
med oversigter over debitorer og kreditorer ved periodens begyndelse og slutning. 
Disse oversigter kaldes debitor- og kreditorlister.

Er salget løbende bogført efter kasseprincippet, skal man altså ved regnskabs-
periodens udgang lave en liste over alle de kunder, der har fået kredit, og som 
endnu ikke har betalt. Summen af disse tilgodehavender bogføres i én post som 
salg ved periodens udgang: Beløbet skal debiteres debitorer (tilgodehavender) og 
krediteres omsætning og moms.

Hvis du på denne måde laver en korrektion af bogføringen, ender de to metoder 
med at føre til det samme resultat.

Eksempel:
Ved udgangen af 2007 har du tilgode hos tre kunder i alt 375 kr. inkl. moms. Hvis 
du havde anvendt debitorprincippet, var de tilsvarende fakturaer blevet bogført 
løbende som debet på debitorkonto og kredit på salgs- og momskonto. Nu har 
du i stedet til daglig anvendt kasseprincippet, hvorfor du ved slutningen af 2007 
skal lave en liste med dine tilgodehavender – de tre kunder – og bogføre denne i 
en sumpost:

Omsætning

Debet Kredit Saldo

1) 300 -300

i alt 0 300 -300

Salgsmoms

Debet Kredit Saldo

1) 75 -75

i alt 0 75 -75

Debitorer

Debet Kredit Saldo

1) 375 375

i alt 375 0 375
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Det samlede tilgodehavende bogføres altså pr. 31/12 2007 i én postering.

Når de pågældende kunder betaler i starten af 2008, vil du normalt bogføre disse ind-
betalinger som alle andre indbetalinger fra kunder, nemlig som omsætning. For ikke at 
bogføre den samme omsætning to gange, skal du derfor fjerne debitorerne fra 2007 
igen. Dette gøres ved en modsat rettet postering, som du foretager den 1/1 2008:

Læg mærke til skillestregen mellem 2007 og 2008. Den har forskellig betydning 
for hver af de tre konti:

·  Omsætning, som jo er en driftskonto, nulstilles pr. 31/12 2007 i forbindelse 
med afslutningen af årsregnskabet. Det betyder i det aktuelle eksempel, at 
omsætningen på de tre fakturaer medregnes i omsætningen for 2008, hvad der 
jo også er hensigten.

·  I 2008 debiteres fakturaerne fra 2007 omsætningen i forbindelse med nulstil-
lingen af debitorer. Derved opvejes den ”fejl”, vi begår ved at bogføre de pågæl-
dende fakturaer som omsætning, når de betales.

·  Debitorer er derimod en statuskonto, der som bekendt ikke nulstilles, men videre-
føres i det nye år. Aktuelt medfører dette, at kontoen nulstilles ved posteringen 
den 1/1 2008, hvor de tre debitorer blev tilbageført.

·  Salgsmoms er i princippet en statuskonto, men er alligevel blevet nulstillet pr. 
31/12 2007 i forbindelse med, at momsen for december måned 2007 er afregnet. 
Det betyder, at når vi debiterer salgsmoms i forbindelse med tilbageførslen af 
de tre debitorer, opvejer dette den kreditering, der bliver posteret, når de tre 
debitorer indbetales i kassen.

Når vi på denne måde nærmest bogfører debitorlisten som én faktura den 31/12 
2007 og laver den samme postering med modsat fortegn den 1/1 2008, er dette 

Omsætning

Debet Kredit Saldo

1) 300 -300

2) 300 300

i alt 300 0 300

Salgsmoms

Debet Kredit Saldo

1) 75 -75

2) 75

i alt 75 0 75

Debitorer

Debet Kredit Saldo

1) 375 375

2) 375 0

i alt 375 375 0

2007
2008

2007
2008
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således en logisk konsekvens af, at vi løbende bogfører vores salgsfakturaer efter 
kasseprincippet.

Eksemplet viste, hvordan du kan bogføre dit salg efter kasseprincippet i det dag-
lige, og så korrigere bogføringen ved at lave debitorlister og bogføre disse.

På tilsvarende vis kan man korrigere bogføringen af varekøb og omkostninger, hvis 
disse løbende bogføres efter kasseprincippet.

Hvis man foretager disse korrektioner, og gør det korrekt, vil kasseprincippet og 
debitor-kreditor princippet ende i det samme regnskab. Der er alene tale om to 
forskellige veje at nå til samme mål.

Når dette er slået fast, vil det dog ofte i praksis være nemmere at få nuancerne i 
bogføringen med via debitor-kreditorprincippet end via kasseprincippet.

Eksempel:
Hvis nogle af dine debitorer har betalt for sent, og du har skrevet renter til deres 
konti, skal disse renter bogføres som renteindtægter og ikke som omsætning. Hvis 
du til daglig laver debitorbogføring, er det let nok at bogføre rentenotaen korrekt, 
fordi du bogfører rentenotaen som en selvstændig faktura.

Hvis derimod du til dagligt bogfører efter kasseprincippet, skal du huske at bogføre 
renterne rigtigt, når kunden betaler. Det kan være vanskeligt, fordi det i praksis 
hører til undtagelsen, at renterne betales særskilt. Som hovedregel betaler kunden 
renterne sammen med én eller flere andre fakturaer (hvis kunden da overhovedet 
vil betale renterne!). Det betyder, at du skal fordele indbetalingen mellem omsæt-
ning (og moms) på den ene side, og renteindtægter på den anden side.

Tilsvarende skal debitorlisten opdeles mellem tilgodehavende salgsfakturaer og 
tilgodehavende renter, og der skal tages højde for denne opdeling, når debitorlisten 
bogføres i sumposter. Det kan godt gå hen og blive indviklet!

Vi skal imidlertid holde fast ved, at der ikke er tale om, at de to metoder fører frem 
til to forskellige regnskabsmæssige resultater. Der er alene tale om at fejl, der let 
begås med den ene metode, som regel kan undgås med den anden metode.

Hvilken løsning skal man så vælge?
Der er ingen tvivl om, at debitor-kreditorprincippet er den teoretisk rigtige metode. 
Men man bogfører jo ikke for teoriens skyld, men derimod for at nå frem til et korrekt 
regnskab på den nemmeste og mest overskuelige måde. Derfor afhænger det meget 
af omstændighederne, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

I det følgende er nævnt en række fordele og ulemper ved de to metoder. Det afhænger 
af forholdene i den enkelte virksomhed, hvor vigtige de enkelte fordele og ulemper er.
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Kasseprincippet
·  Tingene bogføres kun én gang, derfor er der færre posteringer i bogføringen. 

Hvis hovedparten af kunderne betaler kontant eller med en ganske kort kredit-
tid, kan det forekomme besværligt og overflødigt først at bogføre salgstransak-
tionen, derefter at bogføre betalingstransaktionen.

·  Kasseprincippet indebærer en meget enkel opbygning af kontoplanen, der ikke 
behøver at indeholde ret mange statuskonti. Der er jo ingen debitorer og kredi-
torer i den løbende bogføring.

·  Til gengæld kan bogføringen ikke benyttes til styring af debitorer og kreditorer. 
Man kan ikke se ud af bogføringen, hvad man har tilgode hos kunderne, og hvad 
man skylder leverandørerne. Dette må man klare på anden vis.

·  Hvis du bogfører efter kasseprincippet, men dog rent faktisk køber og sælger på 
kredit i et eller andet omfang, er du nødt til at udarbejde debitor- og kreditorlister 
ved periodeafslutninger. Ellers bliver både momsregnskabet og årsregnskabet 
forkert, og du risikerer at betale alt for lidt – eller måske for meget – i moms og 
skat. Endvidere risikerer du, at regnskabet bliver misvisende, når du skal bruge 
det til at vurdere, om din virksomhed er rentabel.

Debitor-/ kreditorprincippet
·  Der vil typisk være op mod dobbelt så mange posteringer i bogføringen, da de 

fleste ting jo skal bogføres to gange: Først faktura, dernæst betaling. Det kan 
for nogle forekomme at være lidt omstændeligt.

·  Det er nødvendigt med jævne mellemrum at gennemgå en række statuskonti 
(debitorer og kreditorer), og rette eventuelle opståede fejl.

· Bogføringen kan benyttes til styring af debitorer og kreditorer.

· Periodeafgrænsning i regnskabet går på mange punkter af sig selv.

·  Bogføringen er på én gang mere kompliceret og mere gennemskuelig og informativ.

I praksis vil man ofte kombinere de to metoder

De to metoder kan kombineres, idet der intet er til hinder for at benytte debitor-
princippet på salgssiden og kasseprincippet på købs- og omkostningssiden. Dette 
kan ofte være en hensigtsmæssig kombination, f.eks. hvis de fleste omkostninger 
betales kontant, samtidig med at der sælges på kredit.

Den modsatte kombination kan være hensigtsmæssig i en detailhandel, der sælger 
stort set alt kontant, men køber på kredit hos sine leverandører.

Med en vis forsigtighed og omtanke kan man også benytte debitorprincippet for 
visse kunder og kreditorprincippet for visse leverandører, og så i øvrigt benytte 
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kasseprincippet. På købssiden vil man i praksis aldrig benytte kreditorprincippet 
100% (se nedenfor).

Endelig kan man i en lille virksomhed i mange tilfælde med fordel bogføre efter 
kasseprincippet i den løbende bogføring, men midlertidigt ændre princip til debitor-
kreditor princippet i forbindelse med periodeafslutninger. Det kan helt konkret 
gøres ved, at i stedet for at bogføre en kreditorliste i en sumpost som vist ovenfor, 
bogfører man ved periodens slutning hver enkelt købsfaktura, der endnu ikke er 
betalt, efter kreditorprincippet. Når de pågældende leverandører betales, debiteres 
betalingerne på kreditorkonto, der går i nul, når alle kreditorer fra den pågældende 
periodeafslutning er betalt.

Det vil sige, at køb og salg, der er sket på kredit, men hvor betaling dog sker inden 
for samme moms- eller regnskabsperiode, bogføres efter kasseprincippet. Sker 
betaling på den anden side af en periodeafslutningsdato, bogføres der i stedet 
efter debitor-kreditor-princippet.

Det kan for en umiddelbar betragtning forekomme rodet og uhensigtsmæssigt at 
skifte mellem og kombinere bogføringsmetoderne. Men hvis man er konsekvent og 
undgår at blande metoderne sammen, kan kombinationer af metoderne i praksis 
ofte fremme overskueligheden. Det afhænger helt af, hvordan forholdene er i den 
enkelte virksomhed, hvor mange kunder der er tale om, hvor lang kredit der typisk 
gives o.s.v.

Problemer ved at kombinere metoderne

På købssiden skal du være varsom med at sammenblande de to metoder. Det giver 
let anledning til fejl i bogføringen. I praksis er du imidlertid nødt til at gøre dette, 
med mindre du da vælger at bogføre alt efter kasseprincippet.

Selv om du konsekvent benytter dig af kreditorprincippet til en række faste leve-
randører, kan du ikke undgå at have visse omkostninger, der betales kontant.

Faste vareleverandører bogføres som en naturlig ting efter kreditorprincippet, men 
det har ikke megen mening at bogføre omkostninger, der afregnes kontant, via 
kreditorkonti. Det vil f.eks. normalt være tilfældet med frimærker, evt. benzin og 
mange andre daglige småomkostninger.

Sådan er det i enhver bogføring, hvor kreditorprincippet benyttes i et eller andet 
omfang: Kasseprincippet vil stadig forekomme, så nogle omkostninger bogføres 
som kreditorer, mens andre bogføres efter kasseprincippet. Problemet opstår, når 
man trækker en grænse mellem, hvornår man bogfører efter det ene, og hvornår 
man bogfører efter det andet princip.
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Eksempel:
Forsikringer vil nogle bogføre som driftsudgift på den dato, hvor de betales. Andre 
vil foretrække at bogføre dem som driftsudgift med modpost på en kreditorkonto 
på den dato, hvor de træder i kraft, og så bogføre betalingen som selvstændig 
transaktion på betalingsdatoen, der ofte kan ligge væsentligt senere. Det sidste 
er nok det mest korrekte, men det er, når alt kommer til alt, i praksis op til bog-
holderen at vælge princip.

En klassisk fejl er i den situation, at købet i første omgang bogføres på faktura-
dato, og momsen trækkes fra, hvis der er moms i beløbet: 

 
Når betaling sker, har man glemt alt om at købet tidligere er bogført, og man 
bogfører derfor betalingen således: 

Resultat: Købet (og momsen) er ført dobbelt. Kreditorkonto viser en gæld, selv om 
beløbet i virkeligheden er betalt.

Omkostninger

Debet Kredit Saldo

1) 60 60

i alt 60 0 60

Omkostninger

Debet Kredit Saldo

1) 60 60

2) 60 120

i alt 120 0 120

Købsmoms

Debet Kredit Saldo

1) 15 15

i alt 15 0 15

Købsmoms

Debet Kredit Saldo

1) 15 15

2) 15 30

i alt 30 0 30

Kreditorer

Debet Kredit Saldo

1) 75 -75

i alt 0 75 -75

Kreditorer

Debet Kredit Saldo

1) 75 -75

i alt 0 75 -75

Kasse/Bank

Debet Kredit Saldo

2) 75 -75

i alt 0 75 -75



Originalbilag ::.

Originalbilag ::.

Rykke ::.
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Originalbilag
At undgå denne fejltype kræver frem for alt almindelig omtanke og ordenssans, 
men som hjælp kan du benytte dig af en ordensregel i bogføringen.

Vi har tidligere (se kapitlet: ”Daglige registreringer”) været inde på, at en 
købstransaktion kræver et originalbilag. Hvis du i forbindelse med, at du bogfører 
købet, bruger din originalfaktura som bilag, så mangler du den, hvis du af vanvare 
vil bogføre købet én gang til i forbindelse med betalingen. Når du mangler et 
originalbilag, bliver du automatisk opmærksom på, at du måske er i færd med at 
lave en fejl i bogføringen.

I visse tilfælde, f.eks. de fleste forsikringspræmier, kan det dog være vanskeligt 
at fastslå entydigt, hvad der egentlig er at betragte som originalregningen. Den 
skitserede ordensregel kan derfor ikke fange alle de fejl, der kan opstå. Du er derfor 
nødt til simpelthen at tænke dig om, når du bogfører, og tilegne dig selv nogle 
konsekvente regler om hvilke typer af transaktioner, der bogføres efter kasse-
princippet, og hvilke typer, der bogføres efter kreditorprincippet.

På salgssiden er det omtalte problem med at blande de to metoder normalt ikke 
så stort. Der vil her i praksis være en tendens til, at enten bogfører man alt efter 
kasseprincippet, eller også anvender man konsekvent debitorprincippet. Men er 
der en rimelig grund til at anvende begge metoder sideordnet, må man lave en 
forretningsgang, der bedst muligt sikrer mod fejl i bogføringen.

Styring af debitorer
Hvis din virksomhed giver kredit til dens kunder, er det vigtigt at holde øje med, at 
kunderne nu også betaler deres regninger, og om nødvendigt rykke kunderne for 
betaling. Det kan man gøre på flere måder. 

·  Hvis du kun giver kredit til ganske få kunder, kan det nemmeste være blot at 
opbevare en kopi af de regninger, der ikke er betalt, i et ringbind eller måske på 
opslagstavlen. 

·  Har du bare 10 – 20 kunder, der fra tid til anden får kredit, kan du hurtigt miste 
overblikket. Så får du måske ikke sendt rykkere til de kunder, der ikke har betalt 
til tiden. I værste fald betaler de pågældende kunder slet ikke. Det opdager du 
alt for sent, og du når at levere flere varer til disse kunder, der viser sig at være 
dårlige betalere. 

Hvis man overhovedet giver kredit, kan tab normalt ikke helt undgås, men ved at 
styre dine debitorer kan du forsøge at begrænse dine tab mest muligt.

De muligheder, du har til rådighed til at styre dine debitorer, er forskellige alt efter, 
om du anvender kasseprincippet eller debitorprincippet.
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Kasseprincippet

Bogfører du i det daglige efter kasseprincippet, er bogføringen ikke til megen 
hjælp, når du skal sikre dig at du får dine penge hjem. Debitorstyringen kan f.eks. 
ske, ved at du opbevarer de regninger, som du har skrevet, men som kunderne 
endnu ikke har betalt, i et ringbind for sig, sorteret alfabetisk i kundeorden. Efter 
kasseprincippet bogføres regningerne først når kunden betaler.

Skal du i mellemtiden lave momsregnskab, skal du som nævnt ovenfor lave en 
liste over debitorerne ved momsperiodens udgang, og tage højde for summen af 
disse, når momsen beregnes. Der er jo tale om beløb, der teoretisk skulle have 
været bogført som salg / debitorer, hvis ikke du havde valgt at anvende kasse-
princippet.

Debitorprincippet

Det er i mange tilfælde en betydelig fordel at styre debitorerne gennem debitor-
bogføring. Men for den virksomhed, der modtager sine salgsindtægter kontant, 
har det i sagens natur intet formål at bruge kræfter på debitorbogføring. Det 
samme gælder, hvis der kun gives kredit i sjældne tilfælde.

En forudsætning for, at der er fordel ved at bruge debitorbogføring til at styre 
debitorerne, er, at bogføringen til stadighed er ajour. Er den flere måneder bagud, 
er den ikke til megen nytte som dagligt styringsværktøj.

Korrekt tilrettelagt, og med anvendelse af et edb-bogføringsprogram er der en 
række fordele ved at styre debitorerne gennem debitorbogføring. Overblikket bliver 
bedre, og bogføringssystemet kan benyttes til f.eks. at udskrive kontoudtog og 
rykkere til kunderne.

Styring af kreditorer
Ligesom debitorbogføringen kan benyttes til at styre tilgodehavender, kan kredi-
t orbogføringen benyttes til at styre betalinger til kreditorer. 

Kasseprincippet

Om bogføring efter kasseprincippet på købs- og omkostningssiden gælder det 
tilsvarende som for salgssiden: I og med at tingene først bogføres, når de betales, 
kan bogføringen ikke benyttes til styringen af gæld til leverandører.

Ligeledes gælder det om momsregnskabet, at for at få momsen med på de reg-
ninger, der ikke er betalt ved momsperiodens slutning, skal du lave en liste over 
kreditorerne på dette tidspunkt, og tage højde for summen af disse, når momsen 
beregnes.
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Har du kun ganske få kreditorer, kan det imidlertid være overflødigt at indrette 
bogføringen til at styre leverandørgæld. Måske er det meget nemmere blot at bog-
føre regningerne fra leverandørerne i den takt, de bliver betalt, og så lave de nød-
vendige korrektioner, når bogføringen benyttes til at lave moms- og årsregnskab.

Kreditorprincippet

Ligesom på salgssiden kan det være en fordel at benytte kreditorprincippet. For-
delen afhænger af, i hvilket omfang man får kredit hos sine leverandører. Køber 
man på kredit hos en række forskellige leverandører, kan det være besværligt at 
holde styr på disse uden systematisk anvendelse af kreditorbogføring. Men har 
man beskedne omkostninger, og betaler man alt kontant eller med en ganske kort 
kredittid, er kreditorbogføring normalt overflødig.

Anvendelse af kreditorprincippet på købs- og omkostningssiden giver i en edb-
bogføring mulighed for at anvende en række hjælpeværktøjer. F.eks. kan du ud-
skrive kontoudtog på dine leverandører (ligesom du på salgssiden kan udskrive 
kontoudtog på debitorerne), og du kan så sammenholde disse kontoudtog med 
dem leverandøren sender til dig. Dette svarer i øvrigt ganske til den afstemning, 
du foretager, når du afstemmer bankkontoen i din egen bogføring med bankens 
kontoudtog.

Har du til stadighed betalinger til mange leverandører, kan du ved hjælp af visse 
edb-programmer bruge systemet til at danne automatiske bankoverførsler eller til 
at udskrive mange checks eller giroudbetalingskort på én gang. Herved kan der, 
hvis datamængden ellers berettiger den slags metoder, spares megen tid, som så 
kan bruges til noget bedre.

Afstemning af debitorer og kreditorer
En konsekvent anvendelse af ordensreglen, om at der skal et originalbilag til 
for at bogføre en købstransaktion, kan forhindre de fleste fejl i forbindelse med  
debitor / kreditorbogføring, men ikke alle.

Der er adskillige muligheder for at fejl kan opstå af andre årsager. Nogle enkelte 
eksempler:

· En indbetaling fra én kunde krediteres en anden kundes konto.

·  En købsfaktura bogføres med det forkerte beløb. Fejlen opdages ikke, selv om 
betaling efterfølgende sker med de rigtige beløb.

· En kreditnota bogføres som en faktura (forkert fortegn).

· En købsfaktura krediteres på en forkert leverandør.
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Mange andre eksempler kunne nævnes, men fælles for dem alle er, at de som regel 
vil blive fundet ved en omhyggelig afstemning af debitorer og kreditorer.

Man benytter i praksis to forskellige metoder til afstemning af debitorer og kredito-
rer: Afstemning af kontoudtog og den såkaldte ”åben-post”-metode. Begge metoder 
benyttes både til debitorer og kreditorer.

Afstemning af kontoudtog

Mange leverandører sender med faste mellemrum såkaldte kontoudtog til deres 
faste kunder. Et kontoudtog fra en leverandør svarer i princippet til et kontoud-
tog for en bankkonto. Hvor bankens kontoudtog viser kundens indestående i eller 
gæld til banken, samt ind- og udbetalinger på den pågældende konto, så viser 
kontoudtoget fra leverandøren dels hvad kunden skylder leverandøren, dels hvilke 
posteringer (fakturaer, indbetalinger, evt. renter) denne saldo består af.

Du har ikke pligt til at sende kontoudtog til dine kunder, men det kan ofte være en 
fordel for dig at gøre det, hvis du giver dine faste kunder kredit. Selv om et konto-
udtog ikke umiddelbart er at betragte som en rykker, så opfattes det alligevel af 
mange kunder som en påmindelse om betaling. Det kan i det mindste modvirke, at 
kunden undlader at betale ene og alene på grund af en forglemmelse.

Kontoudtog til virksomhedens kunder kan udskrives fra de fleste edb-systemer.

At afstemme kreditorer ved hjælp af kontoudtog betyder, at du sammenholder 
kontoudtog fra dine leverandører med leverandørens kreditorkonto i din egen 
bogføring. Viser disse to de samme posteringer og den samme saldo, er sagen i 
orden. Er der forskel, må man finde årsagen og korrigere fejlen, enten i kundens 
bogføring eller i leverandørens.

Det normale er i praksis, at leverandøren sender kontoudtog til kunden, der der-
efter foretager kontrolafstemningen. Det betyder, at du kan sende kontoudtog til 
dine kunder, hvorefter dine kunder kan sammenholde de fremsendte kontoudtog 
fra dig med din konto i kundens bogføring.

Der er dog intet til hinder for, at kunden efter aftale sender leverandøren en ud-
skrift af leverandørens konto i kundens bogføring, så leverandøren derefter kan 
kontrollere sit mellemværende med kunden. Det sker blot ikke så ofte i praksis.

Åben-post metoden

Hvor afstemning af kontoudtog er en ”ekstern” afstemningsmetode, er den såkaldte 
åben-post-metode nærmest en ”intern” afstemningsmetode.

Kontoudtog mellem kunde og leverandør minder om kontoudtog fra en bank, men 
der er en enkelt afgørende forskel: Mellemværende mellem kunder og leverandører 
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opstår, fordi parterne handler sammen på kredit. Gjorde de ikke det, ville mellem-
værendet gå i nul i løbet af kort tid, i hvert fald hvis kunden overholder de aftalte 
betalingsfrister.

Den forskel benytter man sig af i åben-post metoden. Såfremt to virksomheder 
har løbende samhandel, vil der ofte til stadighed være et mellemværende, fordi 
der hele tiden bogføres nye regninger, inden de gamle bliver betalt. Men såfremt 
mellemværendet afvikles som aftalt, skal saldoen hele tiden kunne opløses i sum-
men af de nyeste poster.

Eksempel:
Fodboldhandleren køber fodbolde hos en fast leverandør. Han har en fast aftale 
om at betale sine regninger ”løbende måned + 20 dage”, det vil sige at han hver 
den 20. i en måned skal betale de regninger, leverandøren har sendt ham i den 
foregående måned. Fodboldhandleren køber nye fodbolde flere gange om ugen, så 
der kommer mange regninger.

Leverandøren har kludder i sit edb-system og sender ikke kontoudtog.

Fodboldhandleren kan nu afstemme sin kreditorkonto ved at opløse saldoen i åbne 
poster, det vil sige at han kontrollerer, at kontoens saldo er lig med summen af de 
bogførte regninger, der efter den normale betalingsaftale endnu ikke er betalt.

Den 15. marts skal saldoen derfor være lig med summen af de regninger, der er bogført 
i februar og marts. Den 25. marts skal saldoen være lig med summen af de regninger, 
der er bogført i marts, fordi regningerne fra februar jo blev betalt den 20. marts.

Åben-post metoden kan ikke afsløre alle slags fejl. Bogføres en regning med et forkert 
beløb, og betales det samme forkerte beløb, vil kontoen se ud til at stemme, og kun 
en afstemning ved hjælp af et kontoudtog fra leverandøren vil vise, at der er sket en 
fejl. Men metoden kan alligevel bruges til at finde en stor del af de fejl, der i praksis 
forekommer, både i forbindelse med debitorer og i forbindelse med kreditorer.

Debitor- og kreditorer i EDB-bogføringsprogrammer
Der er ikke noget principielt til hinder for, at man kan oprette en konto for hver 
enkelt kunde eller leverandør i sin kontoplan i finansmodulet. Såfremt der kun er 
ganske få kunder, der får kredit, eller ganske få leverandører, der giver kredit, kan 
det faktisk vise sig at være det enkleste og nemmeste blot at oprette en almindelig 
finanskonto for hver kunde eller leverandør.

Har du flere end ganske få kunder eller leverandører, bliver kontoplanen dog hurtigt 
uoverskuelig. Da kan du tage programmets debitor- og/eller kreditormodul til 
hjælp, hvorved selv et meget stort antal kunder eller leverandører kan håndteres, 
uden at det går ud over overskueligheden.
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Samlekonti

Når man bogfører på en konto i debitormodulet, laver systemet samtidig auto-
matisk en tilsvarende postering på en konto i finansmodulets kontoplan, kaldet 
samlekonto. Herved stemmer debet og kredit i finansmodulet på normal vis.

Hvilken konto, der benyttes til samlekonto for debitorposteringer, fremgår af edb-pro-
grammets systemopsætning. Der kan være mulighed for at benytte mange forskellige 
samlekonti, men oftest vil man i praksis nøjes med en enkelt debitorsamlekonto.

Kontotype

Kassekladden har normalt et felt kaldet kontotype. Så længe du alene anvender 
systemets finansmodul, bogfører du altid direkte på en finanskonto. Feltet skal da 
altid udfyldes med ”F” (= Finans).

Skal du bogføre på en debitorkonto, erstattes ”F” med ”D”, og det følgende felt 
”konto” betyder nu et nummer på en debitorkonto. På tilsvarende vis skal du ud-
fylde feltet kontotype med ”K”, hvis du skal bogføre på en kreditorkonto.

Udskrifter

Som i finansmodulet er der i debitormodulet en lang række udskrifter. Også her vil 
man til daglig oftest kun anvende nogle få af disse. Men hvilke der anvendes vil 
dog i nogen grad afhænge af, hvordan man bruger systemet, og hvilke faciliteter 
man ønsker at trække på.

De vigtigste udskrifter i debitormodulet er:

· Saldoliste, der viser saldo på samtlige debitorkonti.

·  Kontoudtog, der viser bevægelser på den enkelte konto, svarende til kontokortet 
i finansmodulet. Udskriften kan efter behov benyttes til at fremsende kontoudtog 
til kunder. Du kan selvfølgelig også udskrive kontoudtog for én eller flere kunder 
– eller om nødvendigt dem alle sammen – til dit eget brug.

Endvidere findes der en lang række udskrifter til mere specielle formål.

Fakturering

Såfremt du ønsker det, er der mulighed for at fakturere ved hjælp af debitormo-
dulet. Som omtalt ovenfor behøver du ikke nødvendigvis at bruge systemet til at 
udskrive fakturaer, bare fordi du har systemet, og systemet er i stand til det. Men 
skriver du mange fakturaer i sin virksomhed (flere end 5 - 10 pr. måned), kan det 
være en væsentlig arbejdsmæssig lettelse at bruge edb-systemet til det.
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Når du fakturerer gennem dit edb-program, starter du med at hente kundens navn 
og adresse i debitorkartotektet. Så skriver du de enkelte fakturalinier, hvor vare-
betegnelse og pris eventuelt kan hentes fra lagerkartoteket. Herefter vil systemet 
selv udregne fakturaen og lægge moms til. Når fakturaen “opdateres”, sker der 
nu følgende:

Totalbeløbet bogføres på kundens debitorkonto. I finansmodulet bogføres beløbet 
på salgskonto, debitorsamlekonto samt konto for salgsmoms. 

Kreditormodulet

Mens debitormodulet benyttes til kunder, benyttes kreditormodulet til leverandører. 
Der er betydelige fællestræk de to moduler imellem, men også visse forskelle. Det 
meste af det, der er skrevet i det foregående om debitormodulet, passer også på 
kreditormodulet. Eksempelvis vil der være én eller flere kreditorsamlekonti, nøjagtigt 
som beskrevet ovenfor om debitorsamlekonti.

Kreditormodulet kan bl.a. have faciliteter til styring af betalinger til leverandører, 
hvad der kan være ganske nyttigt, såfremt virksomheden har en vis størrelse.

I kreditormodulet er der normalt mulighed for at registrere købsfakturaer integreret 
med lagermodulet, svarende til integrationen mellem salgsfakturaer og lager i  
debitormodulet.

I princippet virker denne integration selvfølgelig, som den skal, men efter forfatte-
rens erfaring er det ofte forbundet med større praktiske problemer at benytte denne 
facilitet end den tilsvarende i debitormodulet. Derfor vil mange virksomheder,  
i hvert fald indtil man har lært systemet at kende, stå sig bedst ved at anvende 
debitor- og lagermodulerne til fakturering, men undlade at anvende kreditormodulet 
i samme omfang.
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Årsregnskab og skatteregnskab
Når virksomheden ejes og drives af indehaveren personligt, beskattes virksom-
hedens overskud som personlig indkomst hos indehaveren. Det vil sige at man 
som udgangspunkt beskattes af det virksomheden har tjent, og ikke af, hvad man 
måtte have hævet ud af virksomheden til privatforbrug.

Dette er hovedreglen. Sidst i dette kapitel er omtalt to undtagelser fra denne hoved-
regel, dels virksomhedsskatteordningen og dels virksomhed i selskabsform.

Beskatning af indtægt ved selvstændig virksomhed
Der er væsentlige forskelle på skattesystemet for lønmodtagere og skattesystemet 
for selvstændige erhvervsdrivende, men også nogle ligeså væsentlige ligheder.

Forskellen består først og fremmest i, hvordan skatten opkræves. Til syvende og 
sidst skal man som hovedregel betale det samme i skat af en given indtægt, 
uanset om man er lønmodtager eller selvstændig.

Forskudsopgørelsen

Skatten opgøres normalt for hvert kalenderår for sig. Sidst på efteråret i året 
forinden modtager man en såkaldt forskudsopgørelse fra SKAT. På forskudsop-
gørelsen har SKAT gættet på, hvad man kommer til at tjene i det nye år, og hvilke 
fradrag m.v. man forventes at have.

SKAT har dog ikke siddet og gættet for hver enkelt skatteyder. De har ved hjælp af 
edb taget de endelige tal for året forud og lagt nogle procent på indtægterne.

Eksempelvis er forskudsopgørelsen for 2007 normalt lavet af SKAT i slutningen af 
2006 på grundlag af den såkaldte årsopgørelse (se nedenfor) for 2005.

Mener man at forskudsopgørelsen er forkert, kan man få den rettet ved at henvende 
sig til SKAT. Det er jo slet ikke sikkert, at indkomstforholdene i 2007 ligner dem, 
der gjaldt i 2005.

Lønmodtageres skat

Forskudsopgørelsen er for lønmodtagere som regel vedhæftet to skattekort, et 
hoved kort og et bikort. Hovedkortet afleverer lønmodtageren til sin arbejdsgiver, der 
bruger oplysningerne på hovedkortet til at beregne en foreløbig skat, som kaldes 
forskudsskat. Bikortet bruges kun, hvis man har flere forskellige arbejdsgivere.

Oplysningerne på hovedkortet er først og fremmest et ”fradrag” og en ”trækpro-
cent”. Systemet fungerer herefter på den måde, at arbejdsgiveren kan udbetale 
løn op til fradragsbeløbet uden at beregne skat. For lønbeløb udover fradraget 
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beregnes skat med den anførte trækprocent. Bikortet er magen til hovedkortet, 
bortset fra at der ikke er noget fradrag. Afleverer man bikortet til en arbejdsgiver, 
kommer man således til at betale forskudsskat af den samlede lønindtægt fra 
denne arbejdsgiver.

Forinden der beregnes skat på denne måde, skal arbejdsgiveren af den samlede 
løn beregne såkaldt AM-bidrag samt ATP-bidrag. I kapitlet: ”Lønregnskab” kan du 
se et eksempel på denne beregning.

For at forstå forskellen mellem skatten for lønmodtagere og skatten for selv-
stændige er det vigtigt, at du lægger mærke til, at ændringer i lønmodtagerens 
indkomst helt automatisk medfører ændringer i den betalte skat. Får man en løn-
forhøjelse, trækker arbejdsgiveren af sig selv mere i skat, og omvendt hvis man 
går ned i løn.

Efter årets slutning fik lønmodtageren tidligere tilsendt en selvangivelse. Den viste, 
hvad arbejdsgiveren har oplyst til SKAT, at man har modtaget i løn. Den viste 
også, hvad bl.a. banker har beregnet i renter på lønmodtagerens konti, samt en 
række andre tilsvarende oplysninger. 

Selvangivelsen er gennem mange år blevet stedse mere automatiseret, og udviklin-
gen er nu kommet dertil, at de fleste lønmodtagere ikke længere modtager en selvan-
givelse, men at slutskatten i form af en årsopgørelse beregnes direkte på grundlag 
af de oplysninger, SKAT er i besiddelse af. Hvis man som lønmodtager mener, at disse 
oplysninger er korrekte og fyldestgørende, behøver man ikke at foretage sig yderli-
gere. Kun hvis der mangler der noget, har man pligt til at kontakte SKAT herom.

Den forskudsskat, arbejdsgiveren har beregnet, er som nævnt en foreløbig skat. 
På grundlag af de indberettede oplysninger beregner SKAT en endelig skat. Denne 
fremgår af en årsopgørelse, der udsendes i løbet af foråret. På den kan man se, 
om man har betalt for meget i forskudsskat, eller om man har betalt for lidt.

Har man betalt for meget, udbetales det overskydende beløb som såkaldt over-
skydende skat, mens det for lidt betalte beløb opkræves som restskat.

Skatten for den selvstændige erhvervsdrivende

Det overordnede i systemet, nemlig rækkefølgen: Forskudsopgørelse, indberet-
ninger til SKAT, årsopgørelse, er det samme som for lønmodtagere. Men modsat 
lønmodtagere slipper den selvstændige erhvervsdrivende ikke for selvangivelsen.

Resultatet i virksomheden skal således opgøres i et skatteregnskab, og nøgle-
tallene overføres til et antal rubrikker på selvangivelsen. Selve skatteregnskabet 
skulle tidligere indsendes til SKAT sammen med selvangivelsen, men fra og med 
indkomståret 2006 skal alene selvangivelsen indsendes. Skatteregnskabet skal 
dog fortsat udarbejdes, men kun indsendes til SKAT, hvis man bliver bedt om det.
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Som allerede nævnt i indledningen til dette kapitel er det også vigtigt at slå fast, at 
skatten af et givet beløb tjent som lønmodtager i den sidste ende som hovedregel 
er den samme som skatten af det samme beløb tjent ved selvstændig erhvervs-
virksomhed.

Den indtægt, du som selvstændig betaler skat af, er virksomhedens nettoindtægt. 
Det vil sige overskuddet efter fradrag af alle virksomhedens driftsomkostninger. 

I vores oprindelige eksempel – fodboldhandleren – betyder dette, at fodboldhand-
leren betaler skat af et resultat på 20 kr.:

Forskellen på lønmodtagere og selvstændiges skat kommer frem i den måde, skat-
ten opkræves på. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har du som bekendt ingen 
arbejdsgiver. Du kan derfor ikke betale skat på samme måde som lønmodtagere 
ved, at der løbende trækkes skat på grundlag af et skattekort.

SKATs forventninger til din indtægt fremgår af forskudsopgørelsen. Den samlede 
skat, der svarer til de forudsætninger, der er anført på forskudsopgørelsen, bliver 
opkrævet som såkaldt B-skat. B-skat betales i månedlige rater enten på indbeta-
lingskort, som SKAT har tilsendt sammen med forskudsopgørelsen, eller gennem 
betalingsservice.

Skatteregnskabet viser virksomhedens resultatopgørelse og balance, og ofte ind-
arbejder man tillige indehaverens private formue samt indtægter udenfor virk-
somheden i regnskabet. Det hænger blandt andet sammen med, at man udover 
resultatopgørelse og balance tillige normalt udarbejder en såkaldt kapitalforkla-
ring. Kapitalforklaringen viser, hvordan indehaverens samlede egenkapital ændrer 
sig fra begyndelsen til slutningen af det pågældende år, herunder hvad indeha-
veren har haft i privatforbrug. Den bruges blandt andet som en kontrol af, om 
regnskabet ser ud til at være rigtigt. Er privatforbruget urealistisk lavt, kan det jo 
f.eks. skyldes, at man har glemt nogle indtægter i regnskabet.

Tidligere var der pligt til at udarbejde kapitalforklaring, men i de seneste år har 
det været frivilligt, med mindre man specifikt bliver bedt om at udarbejde den.

Der er ikke noget til hinder for, at du selv udarbejder skatteregnskabet, men de fleste 
selvstændige erhvervsdrivende vælger at lade en revisor gøre det. Omtalen af skatte-
regnskabet i denne bog tilsigter ikke, at du skal lære selv at lave dit eget skatteregn-
skab, hensigten er alene, at du bliver bedre i stand til at forstå indholdet af det.

Omsætning 100

Vareforbrug -60

Bruttoavance 40

Omkostninger -20

Resultat 20
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Skattereglerne

Som nævnt ovenfor, er det virksomhedens nettoindtægt, du bliver beskattet af. 
Skal dette udtrykkes mere præcist, opstår spørgsmålet, hvilke indtægter, der skal 
medregnes til indtægten, og hvilke udgifter, der kan medregnes (”trækkes fra”) 
som driftsudgifter, når det skattepligtige overskud skal beregnes.

Normalt er der ikke megen tvivl om, hvilke indtægter der skal medregnes i virk-
somhedens overskud, selv om der findes en lang række detailregler, som beskriver, 
hvad der kan ”trækkes fra” som driftsomkostninger i skatteregnskabet. Disse må 
ikke forplumre hovedreglen, nemlig at det, der kan ”trækkes fra”, er:

  ”Driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er  
anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, 
derunder ordinære afskrivninger” 

         (citat statsskatteloven § 6)

Det vil normalt sige alle omkostninger i virksomheden.

Detaljer i skattereglerne vil ikke blive behandlet i denne bog. I stedet henvises der 
til den omfangsrige litteratur, der beskriver disse regler. SKATs årlige ”ligningsvej-
ledning” er meget omfattende og henvender sig først og fremmest til professio-
nelle brugere. Herudover udgives der hvert år adskillige andre såvel detaljerede, 
som mere summariske vejledninger. Nogle af disse omhandler specifikke emner, 
mens andre er helt generelle.

Selve beregningen af skatten er i de senere år blevet stadig mere kompliceret. Det 
er som om, at politikerne har udnyttet edb-alderen til at lave nogle regler, som 
uden edb ville have været ganske umulige at administrere. 

Den endelige skat – slutskatten – består således af en lang række komponenter, 
som det fører for vidt at komme ind på. Vi må nøjes med at konstatere, at end ikke 
en erfaren revisor kan beregne sin egen skat uden edb!

Afskrivninger

Selve ordet afskrivninger har efter nogens opfattelse en odiøs klang. Årsagen til 
dette skal formentlig søges i et stort antal ”afskrivningsprojekter”, blandt andet i 
forbindelse med ejendoms- og skibsanparter, der fra tid til anden er blevet lance-
ret. En del af disse projekter har været særdeles uheldige bekendtskaber for dem, 
der har deltaget i dem.

Afskrivninger har ikke nødvendigvis noget som helst med skattefiduser at gøre. 
Begrebet dækker i sig selv alene over, at visse omkostninger udgiftsføres med det 
samme i et regnskab, mens andre, typisk investeringer af den ene eller den anden 
art, bør fordeles over deres levetid.
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Eksempel:
Hvis en vognmand køber en ny lastbil, siger det siger sig selv, at det vil give et 
skævt billede af virksomhedens resultat for en given periode, hvis der i resultat-
opgørelsen figurerer den samlede udgift til køb af en lastbil. Derfor vil man ikke 
lade udgiften til køb af lastbilen indgå direkte i resultatopgørelsen. I stedet vil 
man opføre lastbilen som et aktiv, og derefter i hver af de følgende regnskabspe-
rioder belaste perioden med en del af lastbilens købspris. Dette gør man, indtil 
lastbilen er ”fuldt afskrevet”.

Anderledes forholder det sig, hvis vognmanden køber et nyt dæk til en lastbil.  
I dette tilfælde vil det efter de flestes mening sikkert være naturligt at betragte 
denne udgift som en ren driftsudgift, der med det samme påvirker periodens resul-
tat med det fulde beløb. Lastbilen bliver næppe ret meget mere værd, ved at den 
får et nyt dæk.

Afskrivninger er dermed ikke andet end en form for driftsomkostninger, hvor ud-
giften fordeles over flere regnskabsperioder, i stedet for at den bliver henført til 
én enkelt periode.

At foretage skattemæssige afskrivninger betyder, at man beregner afskrivninger 
efter de skattemæssige regler. Selv om man i høj grad også kan beregne afskriv-
ninger efter driftsøkonomiske principper (se herom senere i dette kapitel), så er 
det normalt de skattemæssige afskrivningsregler, der har størst interesse for 
inde haveren af den lille virksomhed.

Reglerne for skattemæssige afskrivninger varierer i et vist omfang efter hvilken 
type aktiv, der er tale om. Vi vil ikke i denne bog gennemgå alle typer af skatte-
mæssige afskrivninger, men nøjes med kort at omtale de to vigtigste: Driftsmidler 
og bygninger.

Driftsmidler er en fællesbetegnelse for biler, maskiner, inventar og andre former 
for løsøre, der anvendes i virksomheden. I korthed går reglerne om skattemæs-
sige afskrivninger på driftsmidler ud på, at driftsmidler til en anskaffelsespris på 
under 11.600 kr. (gælder for året 2007) pr. selvstændig enhed kan udgiftsføres 
straks over resultatopgørelsen. Hvis den enkelte enhed har en anskaffelsespris, 
der overstiger denne grænse, kan man ikke ”trække udgiften fra” på en gang, men 
skal i stedet ”afskrive” beløbet over en periode. I anskaffelsesåret kan fratrækkes 
op til 25 % af beløbet, i året efter 25 % af resten, og så fremdeles.
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Køber man flere forskellige aktiver, der hver især er over beløbsgrænsen, afskrives 
disse under ét, idet nyanskaffelser blot tillægges det restbeløb, der er til enhver tid.

Bygninger afskrives i modsætning til driftsmidler ikke som ét samlet beløb, men 
hver bygning for sig. Bygninger kan normalt afskrives med 5 % pr. år, med lige store 
beløb pr. år. Det er dog langt fra alle erhvervsbygninger, der kan afskrives på.

Man kan sagtens føre sin egen bogføring i det daglige uden at kende detaljerne i 
afskrivningsreglerne. Det er kun nødvendigt at kende disse, når det årlige skat-
teregnskab skal udarbejdes. Vi vil derfor ikke gå yderligere i detaljer omkring af-
skrivningsreglerne i denne bog.

Pas på restskatten

Hvis indtægten i årets løb udvikler sig anderledes end forudsat på forskudsopgø-
relsen, viser der sig en afgørende forskel på lønmodtager og selvstændige:

·  Hvis lønmodtageren får udbetalt mere i løn, opkræves der som nævnt ovenfor 
tilsvarende mere i skat. Ikke nødvendigvis det helt korrekte beløb, men nogen-
lunde korrekt, således at selv en væsentligt forøget indkomst normalt kun med-
fører en mindre restskat. Tilsvarende gælder, hvis lønindtægten bliver mindre 
end forudsat, så opkræver arbejdsgiveren af sig selv mindre i skat.

·  Denne automatiske regulering af forskudsskatten mangler for den selvstæn-
dige. B-skatten kan ganske vist rettes i løbet af året, men man skal selv sørge 
for at gøre det ved at henvende sig til SKAT og få lavet en ændret forskudsopgø-
relse. SKAT får jo ikke automatisk besked om det, hvis indtægten ændrer sig. 

For lønmodtagere er restskat på grund af den automatiske regulering af forskudsskat-
ten normalt relativt små beløb. Kun hvis der er væsentlige fejl på forskudsopgørelsen, 
kommer lønmodtageren ud for større beløb i restskat eller overskydende skat.

For selvstændige derimod kan restskatten under visse betingelser være årets 
samlede skat, og dermed til tider meget store beløb. Dette skyldes, dels at for-
skudsskatten for selvstændige ikke, som tilfældet er for lønmodtagere, regulerer 
sig selv, dels at indtægten for selvstændige som regel varierer meget mere end 
indtægten for lønmodtagere. For den selvstændige er der langt større risiko for, at 
indtægten er helt anderledes end forudsat på forskudsopgørelsen, end tilfældet 
er for lønmodtagere.

For nystartede virksomheder er systemet indrettet sådan, at mens du har pligt til 
at lade dig momsregistrere, inden virksomheden påbegyndes, så har du ikke en 
tilsvarende pligt til at ændre din forskudsregistrering og begynde at betale B-skat. 
SKAT ser gerne, at du gør det, men du har ikke pligt til at gøre det af dig selv.
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Som følge heraf er der i princippet intet til hinder for, at du tjener penge som 
selvstændig, uden at dette fremgår af forskudsopgørelsen, og uden at du løbende 
betaler forskudsskat. Hvis ellers virksomheden giver overskud, kan du herved 
ende med at få en ganske betydelig restskat.

Somme tider tager SKAT selv i sådanne tilfælde initiativ til at få forskudsopgø-
relsen lavet om. SKAT modtager automatisk meddelelse om, at en virksomhed er 
startet (momsregistreret), men de modtager ikke automatisk løbende oplysninger 
om, hvad virksomheden tjener, før selvangivelsen afleveres efter årets udgang.

Restskatten kan, således som reglerne er i dag, betales rentefrit inden 31/12, 
uanset beløbets størrelse. Det vil sige, at har du slet ikke betalt B-skat i årets 
løb, kan du inden årets udgang betale hele årets skat på én gang, rentefrit. Det 
kan dog ikke betale sig at gøre dette fuldt ud, idet restskat op til 40.000 kr. på 
tilsvarende vis kan betales rentefrit inden 1/7 i det følgende år. Herefter påløber 
der renter på p.t. 7 %. Disse renter kan ikke trækkes fra i skatteregnskabet, så der 
er tale om renter, der på grund af deres størrelse helst skal undgås.

En del nystartede virksomheder vælger helt bevidst at spekulere i ikke at betale 
skatten førend højst nødvendigt. Rigtigt tilrettelagt kan det da også give nogle 
ekstra penge at arbejde med i en startfase. Af indlysende årsager kan det imid-
lertid være farligt at gøre tingene på denne måde. Hvis de penge, der skulle have 
været betalt i skat, i stedet er brugt til privatforbrug, så har man i værste fald 
bragt sig selv i en meget vanskelig økonomisk situation.

Det driftsøkonomiske regnskab
Udover skatteregnskabet udarbejder flere og flere virksomheder tillige et drifts-
økonomisk regnskab. Disse to regnskaber laves med hvert sit formål og kan godt 
være forskellige.

Skatteregnskabet har som bekendt til formål at opgøre grundlaget for beregning 
af den skat, man skal betale. Skatteregnskabet udarbejdes derfor med henblik på 
bedst muligt at udnytte de gældende skatteregler, så man kommer til at betale 
mindst muligt i skat.

Modsat har det driftsøkonomiske regnskab til formål at give et realistisk billede af 
virksomhedens resultat, først og fremmest til brug for indehaveren. Ofte vil virk-
somhedens bankforbindelse også lægge vægt på, at regnskabet i driftsøkonomisk 
henseende er gennemskueligt. Det er et skatteregnskab ikke altid, således som 
skattereglerne nu engang er.

Der er intet odiøst i at arbejde med ét regnskab til brug for virksomhedens indehaver, 
banken og eventuelt andre samarbejdspartnere, og et andet overfor SKAT. Der skal 
bare være en naturlig forklaring på forskellene mellem de to regnskaber.
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At skattereglerne bevirker, at et regnskab udarbejdet i overensstemmelse med 
disse ikke altid giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi, kan vi vise 
med to eksempler:

Eksempel 1:
En vognmandsvirksomhed køber i december en lastbil til 600.000 kr. Bilen skøn-
nes at have en levetid på 5 år.

Driftsøkonomisk afskrives anskaffelsessummen med 20 % pr. år eller 1/60 pr. 
måned. Det pågældende år belastes altså med en afskrivning på 1/60 af 600.000 
kr. eller 10.000 kr. Det synes både vognmanden og hans revisor giver et rimeligt 
billede af virkeligheden, så denne metode benyttes ved udarbejdelse af det drifts-
økonomiske regnskab.

Dette forhindrer imidlertid ikke vognmanden i skattemæssigt at afskrive 25 % 
eller 150.000 kr., således som han har lov til i henhold til lov om skattemæssige 
afskrivninger. Så det gør han i sit skatteregnskab.

Eksempel 2:
En rådgivende ingeniør måler i sit interne regnskab sin månedlige og dermed også 
sin årlige omsætning ud fra, hvor mange solgte timer han har skrevet i sit time-
regnskab. Det gør han uanset, at disse timer i mange tilfælde først faktureres lang 
tid senere, når en sag er slut.

Omsætningen ifølge timeregnskabet giver efter ingeniørens mening et langt bedre 
udtryk for, hvor mange penge der er tjent i en periode, end de regninger der tilfæl-
digvis er skrevet i netop denne periode. Pengene tjenes jo ved at udføre arbejdet 
og ikke ved at skrive regningen.

Men det er de regninger, der er skrevet i kalenderåret, der skal indgå i skatteregn-
skabet. Den rådgivende ingeniør skal ikke betale skat af den del af de solgte timer, 
der endnu ikke er faktureret. De beskattes først når de faktureres – i det nye år.

I mange små virksomheder er der dog ingen væsentlig forskel på et driftsøkono-
misk regnskab og et skatteregnskab. Derfor vælger man i praksis ofte at se bort 
fra dette og nøjes med at lave ét regnskab, nemlig et regnskab opgjort efter de 
skattemæssige regler.

Men navnlig virksomheder, der har foretaget større investeringer (som f.eks. 
vognmanden i eksempel 1), er nødt til at skelne klart mellem skatteregnskab og 
driftsøkonomisk regnskab. Et regnskab udarbejdet efter de skattemæssige regler 
kan i sådanne tilfælde give et – ud fra driftsøkonomiske hensyn – helt misvisende 
billede af virksomheden.
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Kombineret skatte- og driftsøkonomisk regnskab

Ofte vil man af praktiske årsager udarbejde ét samlet regnskab indeholdende både 
driftsøkonomisk regnskab og skatteregnskab. Det driftsøkonomiske regnskab vil 
da være hovedregnskabet, mens det skattemæssige regnskab vil fremkomme som 
en særskilt opgørelse, hvor man foretager nogle korrektioner for at omregne det 
driftsøkonomiske resultat til et resultat opgjort efter de skattemæssige regler.

Virksomhedsskatteordningen
Virksomhedsskatteordningen (ofte blot omtalt som virksomhedsordningen) er et 
kompliceret sæt af skatteregler, som det står den enkelte skatteyder frit for at 
benytte eller lade være. Valget træffes i forbindelse med, at man afleverer selv-
angivelsen, og man kan frit vælge for et år ad gangen, om man vil bruge virksom-
hedsordningen. Virksomhedsordningen er en undtagelse fra hovedreglen om, at 
skatten af virksomhedens nettoindtægt beregnes på samme måde som skatten 
af en lønindtægt. 

Det er ifølge hovedreglen ligegyldigt om de penge, der er tjent i virksomheden, er 
hævet til privatforbrug, eller om de fortsat er i behold i virksomheden. Virksomheds-
ordningen åbner mulighed for, at den del af overskuddet, der bliver stående i 
virksomheden, beskattes foreløbigt med en lavere sats. Det kan være en stor for-
del, hvis noget af virksomhedens overskud skal investeres i virksomheden, fordi 
virksomheden vokser.

En anden til tider væsentlig fordel ved virksomhedsordningen er, at virksomhedens 
renteudgifter behandles ligesom virksomhedens øvrige driftsudgifter. Hovedreglen 
er ellers, at virksomhedens renteudgifter trækkes fra i skatteregnskabet på samme 
måde som private renter, der ikke har nær så stor ”fradragsværdi” som virksom-
hedens driftsudgifter. Det betyder, at har du store renteudgifter i din virksomhed, 
kan det være en væsentlig fordel at benytte virksomhedsordningen.

Endelig kan man, hvis man har penge bundet i virksomheden, beregne et såkaldt 
kapitalafkast af disse og få en hertil svarende del af overskuddet beskattet som 
kapitalindkomst (svarende til renteindtægter) i stedet for som personlig indkomst 
(svarende til lønindkomst).

Virksomhedsordningen er kompliceret at anvende i praksis. Stort set alle, der benyt-
ter den, anvender revisorbistand til udarbejdelse af skatteregnskabet. Vi vil derfor 
ikke komme yderligere ind på den.
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Virksomhed i selskabsform
I mange tilfælde kan der være gode grunde til at drive sin virksomhed som anparts- 
eller eventuelt aktieselskab. Det ovenfor anførte gælder imidlertid kun personligt 
drevne virksomheder, idet indehaveren, hvis virksomheden drives i selskabsform, 
bliver lønmodtager i sin egen virksomhed. Løn til indehaveren bliver da en fra-
dragsberettiget driftsudgift i selskabet, samtidig med at indehaveren beskattes 
som lønmodtager. Selskabet beskattes – i modsætning til den personligt drevne 
virksomhed – selvstændigt, således at selskabet har sin egen selvangivelse og sit 
eget skatteregnskab.

Da der kan være en række individuelle forhold, der spiller ind ved valg af virksom-
hedsform, tillader pladsen i denne bog ikke en nærmere redegørelse for fordele og 
ulemper ved forskellige virksomhedsformer.

I og med der næsten altid vil være en revisor og ofte også en advokat involveret, 
når virksomheder etableres i selskabsform, henvises der til at diskutere problem-
stillingen igennem med disse rådgivere.
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Økonomistyring
Mange opfatter bogføring og regnskab som noget med en masse papirarbejde, 
hvor man hellere skulle bruge tiden på ”at drive sin forretning”. At tjene penge, 
om man vil.

Dette er rigtigt så langt, som at bogføring i snæver forstand handler om fortiden. 
Bogføring er dybest set registrering af de transaktioner, der allerede er sket i 
virksomheden, og som man alligevel ikke kan lave om på.

Det offentliges krav omkring momsregnskab, skatteregnskab m.v. vil vi ikke komme 
yderligere ind på. Men den vigtigste grund til at føre regnskab er to forhold, der ikke 
vedrører det offentlige, men derimod virksomheden selv:

·  Regnskabet kan bruges som erfaringsgrundlag i den fremtidige styring af  
virksomheden.

· Regnskabet kan holde styr på virksomhedens værdier og forpligtelser.

Hvad er økonomistyring?

At styre sin virksomhed vil sige at påvirke de ting, der sker i virksomheden, i den 
retning man ønsker, at virksomheden skal udvikle sig. Det primære mål er vel 
oftest, at man ønsker at virksomheden skal tjene penge, men herudover kan inde-
haveren have forskellige andre såkaldte ”bløde” mål med sin virksomhed.

Et ønske om et afvekslende og spændende arbejdsliv er en væsentlig motivations-
faktor for de fleste selvstændige, og for mange er sådanne faktorer vigtigere end 
pengene. Nogle har herudover mere ”ideelle” mål eller ønsker omkring virksomhe-
dens profil. Det kan for eksempel være omkring sociale, politiske eller miljømæssige 
forhold. Men også for disse virksomheder er økonomistyring af stor vigtighed. De 
færreste har mulighed for at arbejde for at opfylde de ”bløde” mål, uden at virk-
somheden tjener penge i fornødent omfang.

Økonomisk styring af virksomheden kræver på flere punkter viden om virksomheden, 
om hvilke omkostninger virksomheden plejer at have, samt hvilke faktorer der 
påvirker indtjening, likviditet m.v. Her kommer regnskabets værdi som erfarings-
grundlag ind i billedet. Men en forudsætning for, at denne viden om virksomheden 
har en værdi er, at man lader den påvirke de beslutninger, man tager, altså at man 
gør brug af de erfaringer, der ligger i regnskabet.

Styring af virksomheden betyder med andre ord, at man gør sig konsekvenserne af 
sine dispositioner klare, inden man foretager dem. Om nødvendigt skal man være 
parat til at ændre sine dispositioner som et led i styringsprocessen.
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Den viden om virksomheden, der er gemt i regnskabet, er oftest værdiløs, hvis den 
ikke har indflydelse på beslutningerne om den fremtidige drift af virksomheden. Hvil-
ken viden om virksomheden, man kan få ved at arbejde systematisk med sit regn-
skab, er forskellig fra den ene virksomhed til den anden. Her er nogle eksempler:

·  Bogføringen kan hjælpe dig med at holde styr på, at dine kunder betaler deres 
regninger til dig.

·  Bogføringen kan hjælpe dig med at holde styr på, hvad du skylder dine leveran-
dører, og at du får betalt til tiden.

·  Regnskabet viser, hvad virksomheden plejer at have af faste omkostninger. Derved 
kan du bedre få dem alle sammen med, når du laver budget.

·  Regnskabet kan vise, hvad du tjener på forskellige aktiviteter, således at du har 
et bedre grundlag for at fravælge aktiviteter eller måske kunder, hvor du tjener 
for lidt. Det er ikke altid ligetil, eller muligt overhovedet at fravælge bestemte 
kunder eller bestemte typer af opgaver, men en hensigtsmæssigt tilrettelagt 
bogføring giver gode muligheder for at vurdere indtjeningen og om muligt træffe 
beslutninger af den art.

·  Regnskabet kan vise, om budgettet overholdes, ”om du tjener det, du skal”, i en 
løbende proces. Dermed kan du, om galt skal være, så tidligt som muligt blive 
klar over, hvis det ikke går, som det skal. Og jo tidligere du bliver klar over det, 
jo bedre er mulighederne for at gøre noget ved det.

Budgettering
En måde at lave økonomistyring på er at lave budgetter. Nogle virksomheder gør 
dette med periodiske mellemrum i en fast rutine, mens andre kun gør det, når der 
er specielt behov for det, f.eks. fordi banken forlanger det. Atter andre laver aldrig 
nogen sinde budgetter.

Et budget kan have mange former. Det kan være fint og formfuldendt og trykt 
på en revisors papir og med revisors underskrift. Det kan også være mere eller 
mindre løse notater, som virksomhedens indehaver har liggende, uden at disse 
nødvendigvis er skrevet rent. Det er ikke så vigtigt, om budgettet på denne måde 
er formfuldendt. Nok så vigtigt er det, at budgettet er gennemtænkt og hænger 
sammen med den virkelighed, virksomheden arbejder i.

Budgettet kan siges at være et regnskab for fremtiden. I mange situationer er det 
nødvendigt at udarbejde budget for både resultatopgørelse og balance. Balance-
budgettet kan være vigtigt, idet det bl.a. viser den forventede udvikling i virksom-
hedens likviditet (kassekredit). Så kan man benytte budgettet til at vurdere, om 
virksomheden har tilstrækkeligt med penge til at gennemføre dens planer.
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Et komplet budget omfattende både resultatopgørelse og balance er dog relativt 
kompliceret at udarbejde, hvorfor de fleste vælger at tage revisor med på råd omkring 
dette. Vi vil derfor i resten af dette kapitel koncentrere os om resultatbudgettet.

Indre sammenhæng i budgettet

Når man lægger budget, er det meget vigtigt at sikre sig, at der er en naturlig 
sammenhæng mellem på den ene side tallene i budgettet, og på den anden side 
de planer, man har i virksomheden.

Hvis f.eks. budgettet viser, at man vil spare noget af huslejen, skal der være en plan 
for, hvordan man finder nogle billigere lokaler. Og budgetterer man med at forøge 
sin omsætning, skal man have en plan for, hvordan dette opnås, eller man skal have 
en begrundet forventning om, hvordan man kan opnå denne højere omsætning.

Min virksomhed kan ikke lægge budget!

Mange er af den opfattelse, at de ikke kan lægge budget for deres virksomhed, 
fordi de ikke ved, hvordan det kommer til at gå. Begrundelsen kan for eksempel 
være, at de ikke kender deres fremtidige omsætning.

En kendt forfatter sagde for mange år siden, at ”det er svært at spå – især om 
fremtiden ...”

I virkelighedens verden er det da også sjældent, det går helt som forudsat i bud-
gettet. Budgettet er en konsekvensberegning, der viser, hvordan tingene vil udvikle 
sig, hvis planerne bliver til virkelighed. Budgettet kan på denne måde siges at 
være et regnskab for fremtiden under nogle bestemte forudsætninger.

En sådan konsekvensberegning kan du bruge til i hvert fald to ting:

·  Du kan på grundlag af budgettet tage stilling til, om det beregnede ”fremtidige 
regnskab” er tilfredsstillende. Ellers kan du måske nå at ændre planerne, så 
tingene udvikler sig mere tilfredsstillende.

·  Du kan, efter at budgettet er udarbejdet, og planerne er i gang med at blive ført 
ud i livet, løbende sammenligne budgettet med regnskabet. På denne måde kan 
du holde øje med, om tingene udvikler sig, som det var planen. Går noget skævt, 
kan du måske på denne måde få en advarsel på så tidligt et tidspunkt, så du 
kan nå at påvirke udviklingen.

Selv om du ikke kender din fremtidige omsætning, kan du alligevel komme langt 
med at budgettere. Ofte vil situationen være den, at du i store træk kender dine 
faste omkostninger. Du ved sandsynligvis, hvad du skal betale i husleje for dine 
forretningslokaler, og du kan med hjælp fra bogføring og regnskab sætte nogle 
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passende beløb af til forskellige andre omkostninger. Det sværeste vil ofte være at 
gætte på omsætningen. Men som vi skal se i næste afsnit, kan begrebet ”omvendt 
budget” i denne situation være til stor hjælp.

Det omvendte budget

At lave omvendt budget vil sige, at du så at sige regner baglæns. I mangel af viden 
om, hvad omsætningen bliver, kan du beregne, hvad omsætningen skal være, for 
at du når dine indtægtsmål. 

Vi kan vise princippet i det omvendte budget med fodboldhandleren som eksempel:

Fodboldhandleren står foran at skulle starte sin virksomhed. Han er vant til som 
lønmodtager at tjene 300.000 kr. om året før skat, og denne indtægt får hans pri-
vate økonomi med parcelhus, børn og hund til at balancere. Han vil nu regne på, 
hvad der skal til, for at hans virksomhed kan give ham den samme nettoindtægt.

Udgangspunktet er altså følgende ønske til virksomhedens resultat:

Fodboldhandleren kender ikke sin fremtidige omsætning. Men han ved fra sine 
planer nogenlunde, hvordan hans omkostninger kommer til at se ud. Han skal have 
en heltidsansat medhjælper, der skal have en fast løn på 250.000 kr. Derudover 
forventer han at få følgende andre omkostninger:

Omsætning ??

Vareforbrug ??

Bruttoavance ??

Omkostninger ??

Resultat 300.000

Husleje erhvervslokaler 150.000

Annoncer og reklame 70.000

Leje af kontormøbler og maskiner 20.000

Revisior og advokat 30.000

Telefon og porto 30.000

Vedligeholdelse og rengøring 40.000

Leje og drift af varebil 50.000

Andre udgifter 60.000

I alt 450.000



113

Vi kan nu gå et skridt videre med det omvendte budget for fodboldhandleren. Vi 
regner så at sige baglæns og finder frem til hvad bruttoavancen skal være:

Omsætningen kender vi stadig intet til. Men vi har nu fundet ud af, at skal fod-
boldhandleren tjene det, han forventer, og som er nødvendigt for hans privatøko-
nomi, og skal han samtidig realisere sine planer på omkostningssiden, så er det 
nødvendigt for ham at tjene en bruttoavance på 1 mio. kr.

Hvad skal han så omsætte for at nå denne bruttoavance?

Han kan som nævnt i starten af bogen købe en fodbold for 60 kr. og sælge den for 
100 kr. + moms. Det giver en bruttoavance på 40 %. Nu kan vi regne baglæns og 
nå frem til følgende omvendt beregnede budget:

Læg mærke til, at vi ikke har taget stilling til, hvorvidt fodboldhandleren kan om-
sætte 2,5 mio. kr. Kun at denne omsætning er nødvendig, hvis han skal realisere 
den planlagte indtjening.

Vi kan nu beregne omsætningen på en helt anden måde. Vi kan beregne, hvor 
mange fodbolde, fodboldhandleren skal sælge, for at nå sit resultatmål:

Omsætning/salgspris pr. enhed = antal solgte enheder
2.500.000 kr. / 100 kr. pr. fodbold = 25.000 fodbolde.

Hvis nu fodboldhandleren har åbent i sin virksomhed 250 dage på et år, svarer dette til en 
omsætning på 25.000 / 250 = 100 fodbolde pr. dag. Hvis vi regner videre og antager, at 
hver arbejdsdag er på 10 timer, skal han altså i gennemsnit sælge 10 fodbolde pr. time.

Om dette kan lade sig gøre er et åbent spørgsmål. Sikkert er det dog, at et tal som 
100 fodbolde pr. dag i gennemsnit eller – for den sags skyld – én solgt fodbold 
hvert sjette minut, det er for de fleste lettere at forholde sig til, end et noget abstrakt 
tal som en årsomsætning på 2,5 mio.

Omsætning 2.500.000

Vareforbrug -1.500.000

Bruttoavance 40% 1.000.000

Løn til medarbejder -250.000

Øvrige omkostninger -450.000

Resultat 300.000

Omsætning ??

Vareforbrug ??

Bruttoavance 1.000.000

Løn til medarbejder -250.000

Andre omkostninger -450.000

Resultat 300.000
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Denne måde at budgettere på kan i virkeligheden anvendes af stort set alle virk-
somheder. I hvert enkelt tilfælde drejer det sig om at beregne, hvor mange solgte 
enheder af den ene eller den anden art, der skal til, for at virksomheden kan nå 
sit omsætningsmål:

· Værtshuset kan beregne, hvor mange øl, der skal sælges pr. dag eller pr. uge.
· Frisøren kan beregne, hvor mange kunder der skal klippes pr. dag.
· Færgeselskabet kan beregne, hvor mange biler der skal med færgen pr. tur.
· Cykelsmeden kan beregne, hvor mange cykler han skal lappe pr. dag.
· Tandlægen kan beregne, hvor mange huller han skal bore pr. dag.
· Ejendomsmægleren kan beregne, hvor mange huse han skal sælge pr. år.

Også du kan finde en måde at beregne et omsætningsmål for din virksomhed. En 
måde, som gør det muligt for dig at vurdere, om dit budget er realistisk.

Hvis cykelhandleren både reparerer cykler og sælger nye cykler, kan han nå en 
given bruttoavance enten ved et stort antal nye cykler, ved et stort antal repara-
tioner, eller ved en kombination af de to slags omsætning. Tilsvarende gælder for 
fodboldhandleren, der måske tillige sælger håndbolde, og for færgen, der foruden 
biler tillige medtager passagerer.

Sådanne forhold, hvor den samme virksomhed har flere forskellige produkter, æn-
drer intet ved selve princippet i det omvendte budget. Selve beregningen af den 
nødvendige omsætning bliver bare mere kompliceret, når bruttoavancen sammen-
sættes af avancer på forskellige produkter eller produktgrupper.

Følsomhed

Det går aldrig nøjagtigt som forudsat i budgettet. Derfor bliver det af afgørende 
vigtighed at finde ud af, hvor kritiske de enkelte forudsætninger i budgettet er. En 
analyse af tallene vil ofte vise, at nogle forudsætninger er særdeles kritiske for resul-
tatet, mens andre måske ikke betyder så meget, som man umiddelbart skulle tro.

Især i komplicerede budgetter med mange forskellige forudsætninger kan det være 
af stor betydning at vide, hvor følsomt resultatet er for, om forudsætningerne for 
budgettet holder.

Fodboldhandleren – budgetopfølgning

Vi afslutter nu det gennemgående eksempel med at vise, hvor galt det kan gå, 
hvis nogle forudsætninger svigter, og afvigelserne peger i samme retning.

Fodboldhandleren besluttede på grundlag af det omvendte budget at starte virk-
somheden. Han mente nok, han kunne sælge 100 fodbolde om dagen, da han 
havde gode relationer til førende fodboldklubber.
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Hvordan gik det så?
Omsætning. Han nåede ikke helt omsætningen på 2,5 mio. kr., men han nåede dog 
80 % eller en omsætning på 2,0 mio. kr. Det syntes han egentlig var flot, eftersom 
nogle klubber, han troede på ville handle med ham, selv var begyndt at importere 
fodbolde fra Østen.

Bruttoavance. Heller ikke forudsætningen om en bruttoavance på 40 % af omsæt-
ningen holdt helt stik. Han havde måttet give nogle rabatter til visse klubber. Det 
var gået lidt udover avancen, men at miste 5 % af avancen var vel ikke så galt, 
når man havde lidt at give væk af, mente fodboldhandleren.

Lønudgifter. I fodboldsæsonen havde han ansat en ekstra medhjælp i weekenden, 
det havde kostet 50.000 kr. tilsammen i året, men det havde nu engang været 
nødvendigt, så det var der jo ikke noget at gøre ved.

Andre omkostninger havde stort set overholdt budgettet. Hans største kunde havde 
dog foreslået ham at være sponsor for en fodboldklub, som kunden var medlem af. 
Fodboldhandleren havde ikke turdet sige nej, selv om hans reklamebudget allerede 
var overskredet. Derfor endte det med en overskridelse af reklamebudgettet på 
30.000 kr. 

Desuden havde han måttet installere en tyverialarm, hvilket han heller ikke havde 
tænkt på, da han i sin tid lavede budget. Alarmen kostede 20.000 kr., så den samlede 
omkostningsoverskridelse var på 50.000 kr. Men, tænkte han, 50.000 kr. ud af et 
omkostningsbudget på 450.000 kr., det var jo kun en overskridelse på 11 %, så det 
burde vel være til at leve med.

Fodboldhandleren havde ikke fulgt ret meget med i sin bogføring i årets løb. Det 
havde han ikke haft tid til. Men når de enkelte afvigelser ikke var større end tilfældet 
var, kunne det vel ikke være helt galt, syntes han.

Hen på foråret rykkede banken ham for et årsregnskab, og han fik fat i sin revisor 
for at udarbejde årsregnskabet.

Stor var hans undren, da revisor undervejs i arbejdet forlangte at få sit honorar, 
inden regnskabet blev udleveret til banken. Resultatopgørelsen så således ud:

Regnskab Budget

Omsætning 2.000.000 2.500.000 Faldet 20%

Vareforbrug -1.300.000 -1.500.000

Bruttoavance 700.000 1.000.000 Fra 40% til 35%

Løn til medarbejder -300.000 -250.000 merudgifter 50 tkr.

Andre omkostninger -500.000 -450.000 merudgifter 50 tkr. 

Resultat -100.000 300.000
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Da bankmanden modtog fodboldhandlerens regnskab, virkede han ikke særlig 
begejstret. Et par dage senere blev fodboldhandleren kaldt til møde i banken. 
Banken meddelte ham, at de opsagde kassekreditten, fordi de havde mistet troen 
på, at fodboldhandlerens virksomhed var i stand til at overleve.

Fodboldhandleren forsøgte nu at finde en anden bank, der ville overtage kassekre-
ditten. Men hver gang han fremviste sit regnskab, fik han et venligt nej.

Herefter lukkede fodboldhandleren sin virksomhed.

Eksemplet er konstrueret, men desværre ikke urealistisk. I praksis ser man ofte, 
at budgetafvigelser, der måske hver især er til at leve med, peger i samme retning 
og forstærker hinanden. Resultatet kan i værste fald, som eksemplet viser, være 
katastrofalt for virksomheden.

Budgetopfølgning

At lave budgetopfølgning vil sige, at du sammenholder dit regnskab med dit bud-
get. Ved at gøre det, kan du se om planerne holder. Måske er du nødt til at ændre 
planerne, såfremt virksomheden skal nå det resultat, der var målet. Er dette ikke 
er muligt, kan du i det mindste benytte budgetopfølgningen til, at du så tidligt 
som muligt bliver klar over, at du ikke når det budgetterede resultat. Jo før du får 
en sådan advarsel, jo bedre muligheder har du for at drage de nødvendige konse-
kvenser af den manglende indtægt.

Opfølgningen kan laves i form af ”forkromede” renskrevne rapporter, eventuelt 
udarbejdet med hjælp af revisor. Det koster penge, men den rådgivning, du får i 
forbindelse med et sådant arbejde, kan vise sig at være pengene værd.

Det vigtigste er imidlertid, at du lærer de driftsøkonomiske sammenhænge i din 
egen virksomhed at kende, så du så at sige får dem ”ind på rygmarven”. Du skal 
til stadighed, dag for dag, være klar over, hvordan de enkelte handlinger, du fore-
tager i din virksomhed, indvirker på dit regnskab, og hvordan de ser ud i forhold 
til dit budget. Kun på den måde kan du undgå overraskelser af den art, der ramte 
den stakkels fodboldhandler.

Budgetopfølgning bør derfor ske løbende på grundlag af bogføringen. Venter man, 
til der foreligger et færdigt årsregnskab, er der ofte gået så lang tid, så budgetop-
følgningen kun har begrænset værdi som redskab til at styre virksomheden.
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Bilag A:
Nedenstående kontoplan er et uddrag af en standardkontoplan  
udarbejdet af Foreningen Registrerede Revisorer (FRR).

Kontoplanen består af følgende felter:

1) Kontonummer

2) Kontonavn

3) Kontotype

4) Momskode
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Nr. Navn Den typiske anvendelse af kontoen Momskode

9 Midlertidig konto Benyttes til ”parkering” af poster, opløses inden 
kassekladde bogføres. Se også konto 9900.

1000 Omsætning Overskrift. Bruges ikke til kontering.

1020 Salg Danmark Dagens salg fra kassestrimmel eller fra en faktura 
du har skrevet.

Salgsmoms

1037 Salg Eksport EU-lande Bemærk at fakturaer til udlandet  
skrives uden tillæg af moms. 

1038 Salg eksport øvrige Som ved konto 1037, bruges ved salg  
til lande uden for EU.

1085 Debitorer primo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

Salgsmoms

1086 Debitorer ultimo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

Salgsmoms

1281 Igangværende primo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

1282 Igangværende ultimo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
 reserveret til årsafslutning.

1291 Omsætning Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

1297 Direkte omkostninger: Overskrift. Bruges ikke til kontering.

1300 Varekøb Danmark Varekøb til videresalg eller forarbejdning. Købsmoms

1307 Varekøb import EU-land

1308 Varekøb import Øvrige Som konto 1307 ved import fra lande udenfor EU.

1310 Hjemtagelse Fortoldning, spedition og i visse tilfælde fragt. Købsmoms

1374 Varelager primo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

1376 Varelager ultimo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

1380 Kreditorer primo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

Købsmoms

1381 Kreditorer ultimo Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

Købsmoms

1400 Hjælpematerialer Materialer der ikke er direkte varekøb. Købsmoms

1510 Fremmed løn Udgifter til personer eller virksomheder, der udfører 
arbejde for dig, men som ikke er lønansatte.

Købsmoms

1991 Direkte omkostninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

1995 Dækningsbidrag Sumkonto. Bruges ikke til kontering.
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Nr. Navn Den typiske anvendelse af kontoen Momskode

2200 Løn og Personaleudgifter Overskrift. Bruges ikke til kontering.

2205 Lønudgift samlekonto Benyttes til forenklet lønkontering.

2210 Produktionsløn / timeløn Lønudgift til timelønnede. Bemærk,  
at beløbet er før skat m.v.

2215 Feriepenge (løn) Feriepenge til timelønnede (før skat).

2230 Sygedagpenge

2244 Arbejdstøj Købsmoms

2295 Tilskud AER Tilskud i forbindelse med elever.

2510 Gager Lønudgift til funktionærer.  
Evt. kan oprettes en konto pr. medarbejder.

2511 Feriepenge (gager) Feriepenge til fratrådte funktionærer.

2516 Kørselsgodtgørelse Beløb udbetalt efter SKAT’s takster.

2519 Rejsegodtgørelse Beløb udbetalt efter SKAT’s takster.

2590 Refunderede sygedagpenge Når det offentlige refunderer sygedagpenge.

2594 Løntilskud Når det offentlige udbetaler løntilskud.

2623 ATP-bidrag, arbejdsgiver Arbejdsgivers andel (2/3) af ATP.

2624 AER, FIB m.v. Benyttes også til barsel.dk

2675 Andre lønafhængige bidrag Benyttes ikke i den daglige begføring,  
reserveret til årsafslutning.

2680 Arbejdsskadeforsikring

2682 Dagpengeforsikring Udgift til arbejdsgivers dagpengeforsikring  
(modsat 4821, som vedrører indehaveren).

2683 Gruppelivsforsikring

2693 Kursusudgifter Pas på momskoden, som skal tjekkes  
ved hver enkelt postering.

Købsmoms

2703 Andre personaleudgifter F.eks. personalegaver, fester etc.

2704 Kaffe, brød, øl, vand

2745 Feriepengeforpligtelse Benyttes ikke i den daglige bogføring, 
reserveret til årsafslutning.

2747 Løn og personaleudgifter Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

2748 Øvrige omkostninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

2749 Salgsomkosteninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

2751 Restaurationbesøg Repræsentation 1 Hotelmoms

2752 Tobak, vin spiritus, øl mv. Repræsentation 2

2754 Gaver og blomster Repræsentation 3

2756 Anden repræsentation Repræsentation 4
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Nr. Navn Den typiske anvendelse af kontoen Momskode

2770 Rejseudgifter Alle former for transportudgifter som f.eks.  
taxa,  tog- og færgebilletter, dog ikke biludgifter.

2771 Fortæring og hotel i Danmark Hotelmoms

2772 Fortæring og hotel i udlandet

2800 Annoncer Købsmoms

2803 Sponsorvirksomhed

2805 Udstillinger Udgifter i forbindelse udstillinger  
eller messer, f.eks standleje.

Købsmoms

2806 Reklameartikler, gaver mv. Fsv. gaver kun reklamegaver af ringe værdi. Købsmoms

2807 Tryksager, brochurer o.l. Købsmoms

2810 Emballage Købsmoms

2811 Fragt Fragt vedr. køb og salg kan eventuelt bogføres  
på fragtkonto under omsætning / direkte omk.

Købsmoms

2815 Web-site Etablering og vedligeholdelse  
af hjemmeside, domæne mv.

2819 Salgsomkostninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

2899 Drift af biler, produktion: Overskrift. Bruges ikke til kontering.

2900 Brændstof vare/lastbil Brændstof til biler på gule plader. Købsmoms

2902 Vægtafgift vare/lastbil Vægtafgift / grøn ejerafgift vedr. biler på gule plader.

2903 Forsikring vare/lastbil Forsikring af biler på gule plader.

2904 Vedligeholdelse vare/lastbil Reparationer og vedligeholdelse  
af biler på gule plader.

Købsmoms

2905 Redningskorps vare/lastbil Udgifter til f.eks. Falckabonnement  
af biler på gule plader.

Købsmoms

2907 Leje vare/lastbil Leje eller leasing af biler på gule plader. Købsmoms

2950 Drift af biler, produktion Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3099 Drift af biler, salg og adm.: Overskrift. Bruges ikke til kontering.

3100 Brændstof personbil Brændstof til biler på hvide plader.

3102 Vægtafgift personbil Vægtafgift / grøn ejerafgift vedr.  
biler på hvide plader.

3103 Forskring personbil Forsikring af biler på hvide plader.

3104 Vedligeholdelse personbil Reparationer og vedligeholdelse  
af biler på hvide plader.

3105 Redningskorps personbil Udgifter til f.eks. Falckabonnement  
af biler på hvide plader.

3107 Leje af personbil Leje eller leasing af biler på hvide plader.
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Nr. Navn Den typiske anvendelse af kontoen Momskode

3110 Kørsel i privat bil Benyttes normalt ikke i den daglige bogføring. 
Reserveret til årsafslutning.

3150 Drift af biler, salg og adm. Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3199 Produktionsomkostninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

3217 Småanskaffelser, produktion Småanskaffelser, som f.eks. værktøj.  
Skm-grænsen er kr. 11.300 (2006)

Købsmoms

3218 Nyanskaffelser over skm-grænse Købsmoms

3398 Produktionsomkostninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3399 Lokaleomkostninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

3421 Husleje Husk at undersøge, om der er moms i beløbet. Købsmoms

3422 Lagerleje/depotrum Tjek at momskoden er korrekt! Købsmoms

3423 Varme

3425 El, vand og varme Husk at bogføre grønne afgifter,  
navnlig el-afgift, korrekt, jf. konto 3426.

Købsmoms

3426 Refunderet energiafgift El-afgift og distributionsomk.  
(75%) kan ofte refunderes.

3427 Vedligeholdelse lokaler Købsmoms

3428 Rengøring Købsmoms

3430 Ejendomsskat

3431 Ejendomsforsikring

3598 Lokaleomkostninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3599 Administrationsomkostninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

3600 Kontorartikler / tryksager Købsmoms

3604 IT Hardware Købsmoms

3608 Kopimaskine – drift Købsmoms

3610 Leje af driftsmidler Købsmoms

3614 Flytteudgifter Købsmoms

3615 Vedligeholdelse af inventar Købsmoms

3616 Indretning af lejede lokaler Købsmoms

3617 Småanskaffelser salg og adm. Småanskaffelser, som f.eks. kontormøbler.  
Skm-grænsen er kr. 11.300 (2006).

Købsmoms

3618 Nyanskaffelser over skm-grænse Købsmoms

3619 IT software Kontoen debiteres udgifter til IT programmer. Købsmoms

3620 Telefon, fastnet Samtaler og abonnement vedr. fastnet telefon, 
herunder normalt også telefon i hjemmet.

Købsmoms

3622 Mobiltelefon Købsmoms

3623 Internet Købsmoms
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3625 Medarbejdertelefoner Udgift til medarbejderes fastnet telefon  
bogføres særskilt grundet særlige momsregler.

Medarbtlf

3628 Porto og gebyrer Frimærker og diverse gebyrer.

3640 Revisor Købsmoms

3642 Advokat Købsmoms

3644 Konsulentassistance Konsulentassistance, der ikke falder  
ind under revisor/advokat.

Købsmoms

3645 Tilskud

3650 Erhvervsforsikring

3652 Alarm/vagtværn Købsmoms

3657 Ansvarsforsikring

3660 Faglitteratur Købsmoms

3661 Avis

3662 Kontingenter m. moms Købsmoms

3663 Kontingenter u. moms

3669 Lønadministration Omkostninger som et lønbureau opkræver hos dig. Købsmoms

3670 Diverse udgifter Kontoen benyttes kun ved småudgifter, der ikke er 
dækket ind under en af øvrige konti.

3671 Kassedifferencer

3698 Privat andel telefon Benyttes ikke i den daglige bogføring. Reserveret 
til årsafslutning.

Købsmoms

3699 Administrations omkostn. Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3720 Tab på debitorer Fakturabeløb, som man efter rykkerprocedure og 
evt. inkasso må konstateres tabte.

Salgsmoms

3822 Lønsumsafgift Benyttes for særlige erhvervsgrupper, f.eks. 
praktiserende læger.

3891 Øvrige omkostninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3893 Nyanskaff. ovf. til aktiver Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

3895 Resultat før renter og afskr. Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

3900 Afskrivninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

3901 Afskrivninger, driftsmidler Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

3902 Afskrivninger, goodwill Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.
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3903 Afskrivning bygninger Benyttes ikke i den daglige bogføring,  
reserveret til årsafslutning.

3999 Afskrivninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

4295 Finansielle poster Overskrift. Bruges ikke til kontering.

4320 Renteindtægter bank

4370 Renteindtægter debitorer

4371 Andre renteindtægter

4376 Modtagne rabatter

4470 Renteudgifter bank

4485 Bankgarantier, omkostninger

4487 Offentlige renter Renter og gebyrer ved for sen betaling  
af moms, A-skat mv.

4491 Afgivne kasserabatter

4497 Låneomkostninger Omkostninger i forbindelse med etablering  
af bank- og kreditforeningslån.

4500 Renteudgifter kreditorer

4510 Valutakursregulering Benyttes i forbindelse med valutaomregninger.

4527 Renter, kontrakter Renter i forbindelse med afbetalingskontrakter.

4530 Prioritetsrenter, kreditfor-
ening

Renter vedr. kreditforeningslån, inkl. ”bidrag”.

4540 Prioritetsrenter, pantebreve

4660 Renter, mellemregning Renter af mellemregning med  
hovedanpartshaver, selskab o.l.

4670 Rentetillæg, acontoskat Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

4690 Finansielle poster Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

4692 Resultat før skat  
og ekstraordinære

Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

4693 Ekstraordinære poster Overskrift. Bruges ikke til kontering.

4699 Ekstraordinære poster Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

4702 Skat af årets resultat Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

4705 Resultat Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

4707 Udbytte Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.



125

Nr. Navn Den typiske anvendelse af kontoen Momskode

4801 Hævninger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

4805 Private udlæg og hævninger Private hævninger debiteres,  
mens indskud/udlæg krediteres.

4811 Ultimoposteringer privat Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

4820 Fagf. + A-kasse Hvis fagforening og a-kasse betales  
over virksomhedens konto.

4821 Dagpengeforsikring  
(selvstændige)

Dagpengeforsikring for selvstændige erhvervs-
drivende (modsat 2682, som vedrører ansatte).

4830 Terminsydelse Hvis private terminydelser betales  
over virksomhedens konto.

4850 B-skat og AM-bidrag Hvis private B-skatterater og AM-bidrag  
betales over virksomhedens konto.

4851 Restskat/overskydende skat Hvis ejerens restskat betales over virksomhedens 
konto, eller hvis overskydende skat indskydes.

4852 Frivilligt indbetalt skat Hvis der indbetales frivillig skat over  
virksomhedens konto.

4870 Lønindtægt Hvis lønindtægter fra kilder udenfor  
virksomheden indgår på virksomhedens konto.

4899 Hævninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

4905 Overføres til næste år Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5000 Aktiver Overskrift. Bruges ikke til kontering.

5010 Anlægsaktiver Overskrift. Bruges ikke til kontering.

5020 Goodwill Benyttes ikke i den daglige bogføring.

5080 Huslejedepositum Debiteres betalt huslejedepositum.  
Vær opmærksom på, om der er moms i beløbet.

5240 Driftsmidler, primo Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

5241 Tilgang i årets løb Køb af anlægsaktiver. Købsmoms

5242 Afgang i årets løb Salg af anlægsaktiver. Salgsmoms

5299 Anlægsaktiver Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5497 Omsætningsaktiver Overskrift. Bruges ikke til kontering.

5499 Varelager m.v. Overskrift. Bruges ikke til kontering.

5500 Varelager Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Som hovedregel reserveret til årsafslutning.

5580 Forudbetaling for varer Benyttes kun i bogføringen, hvis der skal  
periodeafgrænses. 
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5591 Varelager m.v Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5595 Tilgodehavender Overskrift. Bruges ikke til kontering.

5600 Debitorer (samlekonto) Samlekonto. Kontoen kan ikke bruges til kontering.

5607 Debitorer ultimo 2007 Periodeafgrænsning debitorer. Kan benævnes efter 
årstal. f.eks. 5607 for debitorer 2007.

5630 Igangv. arbejder  
fremmed regning

Kontoen bruges sjældent i den daglige bogføring  
i mindre virksomheder.

5650 Andre tilgodehavender Konto til tilgodehavender, der ikke falder ind  
under ovenstående.

5690 Periodeafgrænsningsposter Kontoen benyttes ikke i den daglige bogføring,  
men til opgørelser ultimo.

5695 Tilgodehavender Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5799 Likvide beholdinger Overskrift. Bruges ikke til kontering.

5800 Kassebeholdning Skal løbende afstemmes med den faktiske  
kassebeholdning.

5805 ”På vej i bank” Konto til ”afsendte” f.eks. dankort- eller kontante 
indbetalinger, indtil de dukker op i banken.

5810 Girokonto Skal løbende afstemmes med  
den faktiske beholdning.

5820 Bankindestående Skal løbende afstemmes med  
den faktiske beholdning.

5850 Bundne likvide beholdninger Skal løbende afstemmes med  
den faktiske beholdning.

5891 Likvide beholdninger Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5895 Omsætningsaktiver i alt Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5897 Aktiver i alt Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

5997 Passiver Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6000 Egenkapital Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6099 Selskabskapital Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6100 Egenkapital, primo Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

6102 Overført fra drift Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

6199 Foreløbig åbning Benyttes som modkonto ved åbning af visse konti, 
indtil åbningsbalance er på plads.

6200 Egenkapital Sumkonto. Bruges ikke til kontering.
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6401 Selskabsskat Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6407 Selskabsskat 2007 Betalinger af selskabsskat vedr. indkomståret 
2007.

6430 Udskudt skat / skatteaktiv Benyttes ikke i den daglige bogføring. Reserveret 
til årsafslutning.

6440 Selvskabsskat Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6501 Langfristet gæld Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6530 Prioritetsgæld Gæld til realkreditinstitut vedr. virksomhedens 
ejede bygninger.

6590 Mellemregning indehaver Benyttes til private posteringer, jf. 48XX,  
når virksomheden drives i selskabsform.

6699 Langfristet gæld Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6700 Kortfristet gæld Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6749 Bankgæld Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6750 Kassekredit Skal løbende afstemmes med den faktiske beholdning.

6760 Bank, anlægsfinansiering Skal løbende afstemmes med den faktiske beholdning.

6789 Bankgæld Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6799 Leverandørgæld Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6800 Kreditorer (samlekonto) Samlekonto. Kontoen kan ikke bruges til kontering.

6807 Kreditorer ultimo 2007 Periodisering af kreditorer, bør gå i nul, når alt er betalt.

6898 Leverandørgæld Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6899 Momsregnskab Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6900 Momsafregning

6901 Salgsmoms (udgående moms)

6902 Købsmoms (indgående moms)

6904 Importmoms

6905 Olie-afgift

6906 El-afgift

6907 Gas-afgift

6910 Vandafgift

6915 Momsregnskab Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6919 Lønrelateret gæld Overskrift. Bruges ikke til kontering.
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6920 Skyldig A-Skat Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6921 Skyldig ATP Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6923 Skyldige feriepenge Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6924 Skyldig SH-betaling Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6927 Skyldig AMP Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6928 Feriepengeforpligtelse 
funktionærer

Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

6929 Lønindholdelse Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6930 Skyldig AM-bidrag Krediteres ved kontering af lønbilag,  
debiteres når betaling sker.

6940 Skyldig løn Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

6941 Afregning af løn Nettolønnen krediteres kontoen ved lønkontering. 
Udbetaling af nettoløn debiteres.

6942 Lønrelateret gæld Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6943 Anden kortfristet gæld Overskrift. Bruges ikke til kontering.

6944 Forudbetaling fra kunder Benyttes normalt ikke i den daglige bogføring. 
Reserveret til årsafslutning.

6949 Hensat til revisor Benyttes ikke i den daglige bogføring.  
Reserveret til årsafslutning.

6967 Andre skyldige omkostninger Benyttes normalt ikke i den daglige bogføring. 
Reserveret til årsafslutning.

6970 Udbytte, skyldigt Debiteres udbetalt udbytte  
(krediteret ved årsafslutning).

6989 Anden kortfristet gæld Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

6999 Kortfristet gæld Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

7000 Passiver i alt Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

9898 Balancetotal Sumkonto. Bruges ikke til kontering.

9900 Uafklarede poster Benyttes til ”parkering” af poster, normalt til 
senere gennemgang med revisor.

9901 Systemkonto Benyttes som systemkonto, hvor en systemfacilitet 
ikke anvendes.

Bilag A ::.
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Bilag B

Bogføringens grundbegreber

Aktiver “Det man ejer”
Gæld  “Det man skylder væk”
Egenkapital Summen af aktiver med fradrag af gæld

En oversigt over, hvad man ejer og skylder på et givet tidspunkt, kaldes en status 
(eller en balance).

Hvis man tjener penge (indtægter), bliver ens aktiver større, eller gæld mindre. 
Egenkapitalen vokser altså.

Hvis man bruger penge (udgifter), bliver aktiverne mindre eller gælden større. 
Egenkapitalen bliver altså mindre.

Disse ændringer af egenkapitalen opgøres pr. periode (eksempelvis måned, kvartal, år). 

En oversigt over disse ændringer – for en given periode – kaldes et driftsregnskab 
(eller en resultatopgørelse).

Man bogfører i debet der hvor pengene går hen, og i kredit der hvor pengene kom-
mer fra:

I nogle bogholderisystemer regnes debet og kredit med fortegn. Debet er da plus 
og kredit er minus.

Debet (+) Kredit (-)

STATUS  
(øjebliksbillede)

Tilgang aktiver
Reduktion af gæld

Forøgelse af gæld 
Reduktion af aktiver

DRIFT  
(periode)

Udgifter Indtægter

Huskeregel “ Det pengene bruges til”, el-
ler ”Der pengene går hen”

“ Der hvor pengene  
kommer fra”
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A-skat/Nettoløn, 76
Afskrivninger, 102
Afstemning, 37, 38, 94
Aktiver, 18, 54
AM-bidrag, 77
Andre omkostninger, 115
Anlægsaktiver, 54
Arbejdsgiverbidrag ATP, 81
ATP, 77

B-skat, 101
Backup, 49
Balance (status), 21, 54
Bankbetalinger, 23
Bankkonto, 23
Beholdningsregnskab, 44
Betjeningsfejl, 49
Beregning af skatten, 102
Betalinger, kontante, 23
Betalinger, bank, 23
Betalingsdato, 24, 37
Betalingstransaktion, 28
Bierhverv, 69
Bilag, 28
Bilagsnumre, 35
Bilagsnummerserie, 36
Bogføring, 10
Bogføring, edb, 13
Bogføring hos serviceleverandør, 14
Bogføringens grundbegreber, bilag B, 129
Bogføringens teori, 54
Bogføringsdato, 30
Bogføringskladden, 47
Bogføringsloven, 10
Bruttoavance, 115
Budgetopfølgning, 116
Budgetter, 110
Bygninger, 104

Computervirus, 49
CVR-nummer, 68, 71

Dags-dato kvittering, 29
Dankort og andre betalingskort, 31
Datoangivelse, 37
Dataløn, 78
Datoorden, 24
Debet, 18
Debitor, 83, 87
Debitor, styring, 92
Debitorbogføring, 93
Debitor-kreditorbogføring, 63
Debitor-/ kreditorlister, 86
Debitor-/ kreditorprincip, 85, 89
Debitormodulet/Kundekartotek, 43, 97
Debitorsamlekonto, 97
Detailforretninger, 29
Driftskonti, 21, 46, 57
Driftsmidler, 103
Driftsregnskab, 56
Driftsøkonomisk regnskab, 105
Døgnboks, 39

Edb-bogføring, 42
Efterposteringer, 61
Egenkapital, 18, 55
El-afgift, 75
Etableringsudgifter, 69

Faktura, 29
Fakturadato, 37, 83
Fakturakopi, 30
Fakturering, 97
Faneblade, 34
Faste omkostninger, 111
Fejl, 61
FerieKonto-ordning, 77
Feriepenge, 77
Finansmodulet, 43
Forskudsopgørelsen, 99
Forskudsskat, 99
Fortegn, 58
Fradrag, 99
Følsomhed, 114
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Girokonto, 40
Grundbegreber, 61, bilag b, 129
Grupper, 60
Grønne afgifter, 75
Gæld, 54

Harddisk, 48
Hobbyvirksomhed, 68
Homebanking, 38
Hovedbogen, 13
Hovedkort/bikort, 99
Huskeregel, 18
Hvordan gør jeg så?, 40

Indgående moms, 70
Indtægter, 18
Indtægtsmål, 112
Informationsværktøj, 35
Internet, 75

Kapitalafkast, 107
Kapitalforklaring, 101
Kasseapparat, 23, 31
Kassebeholdning, 18
Kassebog, 23, 27
Kassedifference, 38
Kassekladde, 43
Kasseprincip, 85, 89, 93
Kasserapport, 26
Kassestrimmel, 31
Kolonnebog, 17 
Kontante betalinger, 23
Konteringsregler, 61
Konto, 17
Kontokort, 48
Kontoplan, 43
Kontospecifikation, 48
Kontotype, 97
Kontoudskrift, 38
Kontoudtog, 93, 95
Kopi, 29
Kortfristet gæld, 55
Kredit, 18

Kreditorer, 83
Kreditormodulet 44, 98 
Kreditorprincippet, 94
Kreditorsamlekonti, 98
Kundekartotek, 43
Købsbog/salgsbog/kassebog, 13
Købsmoms, 70
Købstransaktion, 28

Lagermodulet, 44
Langfristet gæld, 55
Ledig, 69
Leverandørgæld, 94
Leverandørkartotek, 44
Lynnedslag, 48
Lønliste, 78
Lønregnskab, 77
Lønudgifter, 115

Modkonto, 46
Modposten, 35
Momsafregning, 73
Momsafregning, internet 75
Momsfrie indtægter, 69
Momshæfte, 9
Momskode, 47
Momsperioden, 74
Momsregistrering, 68
Momsreglerne, 63

Navision C5, 50
Nettoindtægt, 101
Nettolønnen, 77
Nettomomsen, 63
Nulstilling, 59
Numerator, 36
Nummerintervaller, 35
Nummerrække, 30
Nummersystem, 36

Omkostninger, 60
Omposteringer, 61

Må man hæve penge til sig selv i sit firma?, 41
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Omsætning, 87, 115
Omsætningsaktiver, 54
Omvendt budget, 112
Oplysningssedler, 78
Originalbilag, 92
Originalfaktura, 29
Originalregningen, 92
Oplysninger om, hvordan betaling er sket, 29
Opløse saldoen i åbne poster, 96
Overskydende skat, 100

Passiver, 55
PC-lønsystem, 80
Personbiler, 71
Posteringer, 16
Priser, 69
Private udlæg og hævninger, 41
Privatforbrug, 101, 107

Registreringsbehov, 23
Regneark, 52
Regnskab, 21
Regnskabssystem, 10
Renteberegning, 43
Renteudgifter, 107
Restancer, 78
Restskat, 100, 104
Resultatopgørelsen, 21, 56
Rettelser, 61
Rettelsesangivelse, 75
Revisionsfirmaer, 14
Revisionsrulle, 31
Ringbind, 28, 34
Rykke, 92, 93
Råbalancer, 20

Saldoliste, 97
Saldoliste, kontoudtog, rykkerliste, 45
Salgsbog, 13
Salgsfaktura, 29
Salgsmoms, 69, 87
Salgstransaktion, 28
Samlekonto, 97

SE-nummeret, 68
Selvangivelse, 100
Serviceleverandør, 14
Sikkerhedskopiering, 49
Sikkerhedsproblemer, 48
Skattekortet, 77
Skattemæssige afskrivninger, 103
Skatteregnskabet, 101
Slutskatten, 102
Standardkontoplan, 118
Status, 20
Statuskonti 21, 57
Stellar, 51
Sygedagpenge, 78

Torvehandel, 32
Transaktion, 16, 22
Trækprocent, 77, 99

Udgifter, 18
Udgående moms, 69
Udlandet, 72
Udskrift papir/skærm, 48
Udskrifter, 47
Undtagelser, 69, 71

Valg af edb-system, 50
Varebiler, 71
Varegrupper, 31
Varekartotek, 44
Vejledninger, moms, 63, 76
Virksomhedsskatteordningen, 99, 107
Virksomhedstyper, 24

Winfinans, 52

Økonomisk styring, 9, 11, 109

Åben-post metoden, 95
Årsopgørelse, 100
Årsregnskab, 99
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Den vigtigste grund for virksomheden til at føre regnskab er ikke 

myndighedernes krav, men den omstændighed, at du som indehaver 

af virksomheden skal bruge regnskabet som grundlag for økonomisk 

styring af denne.

Forskellige virksomheder har forskellige behov for disse oplysninger. For 

nogle er historiske oplysninger om indtjening, brutto avance, omkostninger, 

etc. de vigtigste, mens det for andre er af altafgørende betydning at 

kunne bruge det løbende regnskab til at holde styr på virksom hedens 

tilgodehavende hos dens kunder, så man kan rykke dem, der ikke betaler 

af sig selv.

Det bedste udgangspunkt for skatte- og momsregn skabet m.v. er, at 

regnskabsføringen indrettes, så den først og fremmest sigter mod 

virksomhedens behov for økonomiske oplysninger om sig selv. Gøres 

dette rigtigt, vil myndighedernes behov for oplysninger fremkomme som 

naturlige biprodukter.

Denne bog giver en anvisning på, hvordan virksomhedernes bogføring 

og regnskab kan håndteres i praksis, således at virksomhederne i videst 

muligt omfang kan bruge tiden og kræfterne på det, som er deres egent-

lige formål og eksistensberettigelse: At tjene penge på at lave det, de er 

gode til, og samtidig bevare overblikket over økonomien.
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