
Ny bogføringslov 
Et inspirationsmøde, der stiller skarpt på de 
nye krav, herunder krav om digitalisering og 
aktualiteten i at fremtidssikre virksomhedens 
økonomisystem.



Inspirationsmødet er for dig, der som ejerleder ønsker at blive 
klædt grundigt på med viden omkring den nye bogføringslov og 
den betydning, de nye krav har for dig og din virksomhed.

Alle virksomheder – uanset størrelse – er berørte af den nye bog-
føringslov, men de fleste vil komme langt med små justeringer 
til de nuværende arbejdsgange og processer. Andre kigger ind i 
en større omlægning, der også kan indbefatte udskiftning eller 
tilpasning af virksomhedens bogføringssystem.

Vi stiller skarpt på kravene og klæder dig på, så du kan leve op 
til kravene både nu og senere. Et grundigt forarbejde i virksom-
heden kan betale sig, når de sidste krav rammer i 2024, og har 
din virksomhed godt styr på digitaliseringen af virksomheden 
inden da, opnår I samtidig fordele som bedre flow i bogholderiet 
og mere effektive arbejdsgange. 

6. oktober 2022
Kl. 09.00-10.30 hos Hedeland Golfklub, 

Stærkendevej 232 A, 2640 Hedehusene

Vi glæder os til at se dig. 

Venlig hilsen 
Beierholm Roskilde

Program
09.00 – 09.15  Velkomst v/Statsaut. revisor og ledende partner 

Carsten Johnsen

09.15 – 10.30  Hvilken indvirkning har den nye bogføringslov 

på virksomheder? 

Leder af Outsourcing hos Beierholm Roskilde, Natalia Brungaard 

Kanstrup, belyser, hvilke krav virksomhederne skal overholde 

 allerede nu og når yderligere krav træder i kraft i 2024, herunder 

hvilke sanktioner det kan medføre, hvis virksomheder ikke bliver 

digitalt parate

Vi sætter fokus på de væsentligste og mest omfattende 
ændringer, herunder de digitale krav til bogføringssystemer, 
samt krav om digital bogføring, som vil blive gennemført over 
en periode. 

Vi er ved arrangementet vært ved kaffe og rundstykker.

Den nye bogføringslov 
Beierholm Roskilde inviterer til et inspirationsmøde om den nye bogføringslov, hvor nogle 
krav allerede er trådt i kraft, og hvor yderligere krav kommer til fra 1. januar 2024.

Tilmeld dig her

Tilmelding
Det er gratis at deltage, tilmeld dig på https://beierholm.nemtilmeld.dk/517/ 

Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet, senest den 30. september 2022 kl. 11.30
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