
Fem gode råd om bogføring 
Fra taltasteri til taloverblik



Bogføring i udvikling
Bogføringsdisciplinen er i kraftig udvikling. 
Debet og kredit forandrer sig ikke, men 
markedet indtages af nye, smarte cloud-
baserede regnskabssystemer og apps, der 
kan hjælpe virksomheder med nem bogfø-
ring. Derved ændres bogholderifunktionen 
løbende - og den værdi, du som ejerleder 
kan få ud af din bogføringsressource. 

I Bogholderens værdi ligger i at kunne kom-
munikere med og rådgive ejerlederen på 
baggrund af bogføringen og balancen. 

Betaler dine kunder til tiden? Får du faktu-
reret de rette beløb? Har du dokumentation 
på alle indkøb i forhold til momsfradrag? 
Hvordan kan du forbedre din likviditet? 
Hæver du for mange penge – eller har du 
mange penge stående, som kunne skabe 
mere værdi på anden måde? Spørgsmål 
som disse skal din økonomiressource være i 
stand til at svare på. 

Sådan skaber outsourcet bogføring 
værdi 
I små og mellemstore ejerledede virksom-
heder håndteres bogføringsfunktionen 
enten af ejerlederen selv, af en bogholder i 
virksomheden eller en ekstern bogholder. 
Hvis økonomiressourcen ikke har kompe-
tencer inden for økonomistyring, får du 
begrænset værdi af din investering. 

Med professionel hjælp slipper du for selv 
at agere ekspert inden for et område, hvor 
du ikke er det, ligesom du slipper for at navi-
gere i et hav af online bogføringsløsninger. 

Hvad omfatter outsourcet bogføring?

 • Fuld eller delvis varetagelse 
af bogholderiet  og/eller 
lønadministrationen, herunder: 
 
- Registrering af alle bilag i 
  overensstemmelse med bogføringsloven 
 
- Balance, der udskrives fra  
   regnskabssystemet og afstemmes i 
  forhold til kreditorer, debitorer, 
  bankkonti, hensættelser, 
  tilgodehavender, løn, moms, etc. 
 
 - Momsafgivelse i god tid inden 
  momsafregning 
 
 - Stillingstagen til hensættelser, 
  periodiseringer og afskrivninger o.lign 
  som sikrer et løbende retvisende billede

 • Håndtering af projekter i 
økonomifunktionen

 • Sparring og rådgivning i forhold til bl.a.  
bogføringsprocesser, budgettering,  
driftsøkonomi og likviditet

I dag er det ikke nok, at en bogholder er 
ekspert i bilagsnummerering og tastear-
bejde. Den del vil teknologien i højere og 
højere grad overtage i fremtiden. 



Hvad kan Deloitte hjælpe dig med? 
Vi har bogholdere klar til at hjælpe dig med 
både administrative opgaver som bilags-
registrering  og balance og rådgivnings-
mæssige opgaver, så du optimerer dine 
faktureringsprocesser og din likviditet.

Med Deloitte på sidelinjen får du en kom-
petent  ressource, som leverer høj kvalitet, 
uanset hvor små eller store dine behov er 
for assistance og rådgivning. Når din virk-
somhed vokser, vokser vi med dig. Vi har et 
omfattende kompetenceapparat klar, både i 
Danmark og i resten af verden, hvilket sikrer 
dig mest mulig værdi for dig.

Fem gode råd 

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med bogføring? Få her indblik i, 
hvilke enkle ydelser og processer vil give dig iøjnefaldende værdi på bundlinjen. 

 • Få struktur og styring over de ting i bogføringen, du skal forholde dig til – og hvad 
du ikke behøver bruge tid på. Mange ejerledere fordyber sig i regnskabsmæssige 
detaljer og mister overblikket. Det koster tid og penge. 

 • Få styr på likviditeten. Likviditet er enormt vigtigt for små og mellemstore 
virksomheder, men mange virksomheder er ikke opmærksomme på, hvad de selv 
kan gøre for at styre likviditeten. Sikrer du at få betaling for dine varer/ydelser? Har 
du oprettet separate konti til drift, moms, skat, opsparing, mv., så du har et bedre 
overblik over økonomien? Har du givet fx Mastercards til medarbejdere, så alle 
deres udlæg bliver synliggjort og registreret?  

 • Lav budgetter til benchmarking. Står der penge på kontoen, overser mange at 
budgettere de kommende 12 måneder. Måske rækker pengene kun lige akkurat 
til næste momsindbetaling, og så har du ingenting. Det er vigtigt med et 12-måne-
ders overblik over indtægter, udgifter og forventet overskud. Uden budgetplanlæg-
ning har du ikke noget at holde din virksomheds økonomiske formåen op mod. 

 • Gem al dokumentation. Det kan lyde banalt, men dokumentation er nøglen til 
korrekt bogføring. Ingen bilag, ingen momsfradrag. Ingen bilag, ingen skattefra-
drag. Husk derfor altid at samle bilag. 

 • Din bogføring afslører meget – få faglig sparring til det hele. Det faglige blik 
på din bogføring og økonomi kan åbne døren til værdifuld sparring inden for alle 
finansielle områder. Måske er det tid til at etablere datterselskab i udlandet? Måske 
har du ansat din bedste ven uden kontrakt? Måske vil du gerne have mere ud af 
din formue? Alt kan du få kvalificeret rådgivning og hjælp til, så du ikke brænder 
fingrene eller selv bruger enorme ressourcer på at finde hoved og hale i lovgivnin-
gen og best practices. 
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