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1. Indledning
Landsbyggefondens indberetningssystem er fuld webbaseret og login sker med NemID.
Der er udarbejdet to brugervejledninger til systemet. En til de almene boligorganisationer og
selvejende institutioner (herefter kaldet boligorganisationer), og en særskilt til revisorerne.
Regnskabsindberetningssystemet understøtter de mest almindelige browsere, hvor NemID kan
anvendes, som f.eks. Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox og Chrome. Dette er brugervejledningen til revisorerne.
1.1 Generelt om regnskabsindberetningen
Den elektroniske indberetningspligt gælder for almene boligorganisationer og selvejende institutioner samt friplejeboliger og omhandler indberetning af godkendte regnskaber, jf. lov om
almene boliger m.v. § 25, stk. 1 og 4 samt lov om friplejeboliger § 91. Indberetningen af
godkendte regnskaber følger reglerne i driftsbekendtgørelserne, og skal senest finde sted 5
måneder efter regnskabsårets afslutning med mulighed for at notere forbehold for øverste
myndigheds godkendelse. Forbeholdet bortfalder automatisk efter 30 dage.
For nærmere information vedr. baggrund for indberetningen, hvem der skal indberette, krav
til indberetningen, herunder opbygning af filer og datastruktur mv. henvises til Landsbyggefonden orienterer nr. 434 af 14. marts 2008, nr. 502 af 3. juni 2010, nr. 515 af 12. november 2010, nr. 521 af 21. januar 2011, nr. 529 af 28. marts 2011, nr. 627 af 18. marts 2014.
nr. 639 af 23. maj 2014 og nr. 703 af 29. februar 2016 og ”Landsbyggefondens retningslinjer
for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og
selvejende institutioner.” Retningslinjerne kan findes på fondens hjemmeside:
www.lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning.
Der henvises endvidere til Landsbyggefonden orienterer nr. 464 af 6. april 2009; nr. 468 af
27. maj 2009 og nr. 367 af 12. september 2005 vedr. indberetningspligt for selvejende institutioner.
1.2 Om brugervejledningen
Brugervejledningen indeholder vejledning om de væsentligste funktioner, men vil
ikke indeholde visning af samtlige funktioner. Der er også god vejledning at finde i
”mouse-over-tekster”, ”vejledningstekster” og FAQ.

Brugervejledningen er i høj grad baseret på ”skærmprints” af en intern testversion af indberetningssystemet. Der kan derfor være mindre ubetydelige forskelle i udseende i forhold til
den version, der anvendes til de egentlige indberetninger.
Derudover skal det bemærkes, at de regnskabsfiler og de nævnte boligafdelinger, boligorganisationer og revisorer, der anvendes i gennemgangen udelukkende indeholder data og fejl,
som Landsbyggefonden har indarbejdet for at kunne illustrere processerne.
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2. Procesdiagram for revisor
Revisors arbejdsgange fremgår af følgende procesdiagram.

Login

Gennemgå
kontrolbilag mv.

Dan
revisorerklæring
og evt. accept af
delegation

Godkend og
attestér
revisorerklæring
digitalt (kræver
rolle som
"RevisorPartner")

Regnskab
indberettes af
boligorganisation
(eller revisor ved
delegation)

3. Adgang og login til indberetningssystemet
Indberetningssystemet kan tilgås direkte på http://boris.lbf.dk/ eller via fondens hjemmeside
www.lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning
Der kan kun logges ind med NemID.
Der kan godt være flere logget på ad gangen. Men såfremt to brugere f.eks. indtaster samme
sted m.v. vil det være det senest indtastede, der gemmes.

På forsiden kan Landsbyggefonden angive
aktuelle og vigtige informationer om nyheder, ændringer eller evt. driftsmæssige
problemer.

Tryk her for at
komme til login.
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Det er revisor selv, der skal sørge for oprettelse/tildeling af medarbejdersignaturer, roller og tilhørende rettigheder, herunder rollen som ”Revisor” og/eller
”RevisorPartner”.

Yderligere vejleding om oprettelse/tildeling af roller
findes her.

Anvendes NemID med rettigheden ”Revisor”, kan revisor efter login se kontrolbilag, se regnskaber, afvise regnskaber og danne revisorerklæringer, men ikke underskrive revisorerklæringer og godkende.
For at underskrive revisorerklæringer og godkende samt evt. indberette regnskaber (hvis der
er givet delegation til dette), kræves det, at revisor også har rollen ”RevisorPartner.

4. Oversigtssider
4.1 Forside - oversigt over alle boligorganisationer
Efter revisor er logget ind vises forsiden med en liste over samtlige de boligorganisationer revisor er revisor for.
Listen indeholder bl.a. informationer om overordnet status på regnskabsindberetningen, om
årsberetning og revisionsprotokollat er uploadet, om der er udarbejdet revisorerklæringer
samt antallet af regnskaber der afventer revisors godkendelse.
Når boligorganisationen har indlæst regnskaberne, får revisor adgang til regnskaberne.
Vær opmærksom på, at i oversigten for regnskabsår før 2013 vil statusikonerne for protokollat, årsberetning og revisorerklæring fortsat være ”røde krydser”, selvom de er indberettet
mv.
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Her vælges hvilket regnskabsår, oversigterne skal
vise.
Listen kan sorteres efter de
enkelte kolonneoverskrifter.

Her angives hvor mange
regnskaber, der afventer
revisors attestation
For at få adgang til den
konkrete boligorganisations
regnskaber mv. trykkes på
”Vis status”.
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4.2 Oversigtssiden for den enkelte boligorganisation (”Vis status”)
Oversigtssiden viser status på den enkelte boligorganisations regnskab og samtlige afdelinger inkl. sideaktivitetsafdelinger, som revisor skal attestere, herunder hvilke regnskaber der
er givet delegation til.
Der er adgang til regnskaberne og de dannede kontrolbilag.
Her fremgår status på det enkelte
regnskab og hvorvidt det er fremsendt med delegation

Regnskaberne kan vises og
evt. printes her.

De dannede kontrolbilag fremgår af bilagsoversigten her.
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4.3 Oversigt over statusikoner for de enkelte regnskaber.
I løbet af indberetningsprocessen har de enkelte regnskaber forskellige statusser, illustreret
med forskellige statusikoner. Nedenfor er statusikonerne vist i en oversigt.

5. Kontrolbilag, revisorerklæring, attestation og indberetning.
5.1 Kontrolbilag
På baggrund af regnskaberne dannes der for hvert regnskab et kontrolbilag med tilhørende
kontroltal. Kontroltallet er det kontroltal der efterfølgende vil fremgå af de dannede revisorerklæringer.
I bilagsoversigten fremgår de dannede kontrolbilagsfiler. En fil kan indeholde flere kontrolbilag, jf. bilagsoversigten ovenfor.
Vær opmærksom på, at kontrolbilag ikke skal underskrives af boligorganisationen og fremsendes til revisor i underskrevet form. Revisor henter selv kontrolbilagene i systemet.
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Eksempel på kontrolbilag for
et afdelingsregnskab indeholdende slutkontroltal.

Efter gennemgang af kontrolbilag mv. skal revisor danne revisorerklæring (eller afvise regnskaber). Regnskaberne kan enten være fremsendt uden delegation fra boligorganisationen til
at foretage den endelige indberetning, eller med delegation til dette.
5.2 Regnskaber uden delegation til indberetning fra boligorganisation
I nedenstående eksempel til illustration af de forskellige scenarier har boligorganisationen
fremsendt 10 regnskaber til revisor. Heraf er de 6 fremsendt uden delegation og de 4 med
delegation.
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5.2.1 Dan revisorerklæring og attestér
For at danne revisorerklæringer for regnskaber uden delegation trykkes her.

Her fremgår det, om der er givet delegation fra boligorganisationen til revisor til at foretage den endelige indberetning af regnskaberne.

Her markeres de regnskaber,
der skal attesteres og indgå i
revisorerklæringen.

Der er mulighed for at markere et eller flere regnskaber til attestation. Hvis flere regnskaber
markeres samles de i en samlet erklæring, der vedrører alle de markerede regnskaber.
Herefter åbnes en standardiseret revisorerklæring, hvor det er muligt at ændre ordlyden,
hvis revisor ønsker det. Revisor erklærer sig om slutkontroltallene, som også vises på erklæringen.
Landsbyggefonden har i samarbejde med revisorer udarbejdet erklæringen. Standardrevisorerklæringen er formuleret, så der typisk ikke vil være behov for at rette i erklæringens ordlyd. Derudover hentes revisionsselskabets CVR-nummer automatisk ind i erklæringen.
Eventuelle rettelser foretages direkte i erklæringen. Der er også mulighed for, at vise erklæringen som pdf-fil inden den endelige godkendelse af erklæringen finder sted. Dette sker ved
tryk på ”Vis PDF”.
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Når erklæringen er færdig, skal revisor underskrive den digitalt og godkende. Husk at det
kun er revisorer med rollen ”RevisorPartner”, der kan underskrive og godkende. Erklæringen
gemmes i systemet. Det er også muligt at gemme erklæringen som kladde til senere underskrift. Dette er særligt relevant, hvis erklæringen er dannet af en revisor uden rollen ”RevisorPartner”. Kladden gemmes i ”Bilagsoversigten”, hvor det desuden er muligt at slette kladden igen.

For at komme til underskriftssiden trykkes her.

Navn, revisionsfirma og CVR-nr.
hentes automatisk fra den anvendte login. Dato på erklæringen
er den dato erklæringen signeres.
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Fra siden kan revisorerklæringen underskrives, printes, gemmes mv. Efter revisors signering
af revisorerklæringen vises en kvittering.

Her vælges det ønskede certifikat og
nedenfor trykkes for
at underskrive.

Teknisk dannes en fil i XML-format, der indeholder de digitale signaturinformationer. Da XMLformat ikke er specielt læsevenligt, dannes der på baggrund af XML-filen en fil i PDF-format.
Det er PDF-filen, der vil være den tilgængelige og synlige fil i systemet efterfølgende. Det
skal understreges, at XML-filen med de digitale signaturinformationer altid vil kunne fremskaffes fra fonden.
De digitale signaturinformationer fremgår ikke i en evt. printet udgave af PDF-filen. Men kan
læses under ”Egenskaber” på PDF-filen. På PDF-filen fremgår: ”Signeret digitalt” NemIDlogo. Se nedenfor.

5.2.2 Regnskaber klar til boligorganisationens indberetning
Efter revisors attestation får regnskaberne status ”Klar til indberetning”. Herefter er det boligorganisationen, der foretager den endelige indberetning af regnskaberne til Landsbyggefonden.
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Den digitalt signerede revisorerklæring sendes automatisk i systemet til Landsbyggefonden,
og skal ikke udskrives og fremsendes.
Revisorerklæringen fremgår nu også af ”Bilagsoversigten”.

De 5 attesterede regnskaber
ligger klar til boligorganisationens endelige indberetning.

Den digitalt signerede revisorerklæring fremgår af bilagsoversigten her.
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5.3 Regnskaber med delegation til indberetning fra boligorganisation
I nedenstående eksempel har boligorganisationen fremsendt 10 regnskaber til revisor. Heraf
er de 6 fremsendt uden delegation og de 4 med delegation.
5.3.1 Dan revisorerklæring og attestér
Såfremt boligorganisationen har delegeret den endelige indberetningsopgave til revisor til et
eller flere regnskaber, skal revisor i forbindelse med dannelsen af revisorerklæring til attestation, vælge hvorvidt delegationen accepteres. Det skal understreges, at revisor ikke er forpligtet til at acceptere delegationen. Landsbyggefonden opfordrer til, at boligorganisationen
og revisor forinden har afklaret dette forhold. Såfremt revisor accepterer delegationen bliver
regnskaberne indberettet automatisk til fonden efter revisors attestation. Hvis revisor ikke
accepterer delegationen skal boligorganisationen foretage den endelig indberetning af regnskaberne selv.
Der er mulighed for at markere et eller flere regnskaber til attestation. Ved flere regnskaber
samles de i en samlet erklæring, der vedrører alle de markerede regnskaber.
For at danne revisorerklæringer
for regnskaber med delegation
trykkes her. Herefter skal delegationen accepteres.

Her fremgår det, om der er givet
delegation fra boligorganisationen til
revisor til at foretage den endelige
indberetning af regnskaberne.

Her markeres de regnskaber,
der skal attesteres og indgå i
revisorerklæringen.
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Herefter åbnes en standardiseret revisorerklæring, hvor det er muligt at ændre ordlyden,
hvis revisor ønsker det. Revisor erklærer sig om slutkontroltallene, som også vises på erklæringen. For yderligere gennemgang af revisorerklæring mv. henvises til afsnit. 5.2.1.
5.3.2. Revisor foretager den endelige indberetning af regnskaber med delegation
Såfremt boligorganisationen har delegeret den endelige indberetningsopgave til revisor, og
revisor har accepteret delegationen, vil regnskaberne i forbindelse med revisors godkendelse
og attestation blive indberettet til Landsbyggefonden, og boligorganisationen skal således
ikke foretage den endelige indberetning.

Af status fremgår det, at
regnskaberne med delegation
er indberettet efter revisors
attestation og godkendelse.

Den digitalt signerede revisorerklæring fremgår af bilagsoversigten her.
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5.4 Revisor har mulighed for at uploade årsberetning og revisionsprotokollat
Hvis boligorganisationen har givet delegation til revisor på organisationsregnskabet, vil delegationen desuden medføre, at revisor har mulighed for at uploade revisionsprotokollat og
årsberetning. Dette kan revisor gøre via funktionen ”Vælg filer”.

Revisor kan via ”Vælg filer”
uploade revisionsprotokollat og
årsberetning, hvis der er givet
delegation på organisationsregnskabet.
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5.5 Revisor afviser et regnskab
Revisor kan også afvise regnskaber. Dette gøres enkeltvis, og der er mulighed for at give en
begrundelse for afvisningen. Ved afvisning returneres regnskabet til boligorganisationen.
Tryk her for at afvise og efterfølgende angive en begrundelse for
afvisningen.

Her markeres hvilket
regnskab, revisor vil afvise
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6. Yderligere information og kontakt
Kontoplaner, retningslinjer for indberetning, brugervejledninger, FAQ, nyheder om regnskabsindberetning, regnskabsdatabase mv. findes på Landsbyggefondens hjemmeside under
www.lbf.dk/selvbetjeninger/Regnskabsindberetning.
Landsbyggefonden
Studiestræde 50
1554 København V
E-mail-adresse:lbf@lbf.dk
Telefon 33762000
Specielt henvises til Finn Mørk Jacobsen 33762122 og fmj@lbf.dk, Linda Vråe 33762125 og
lvr@lbf.dk, Henriette Birch Schlichter 33762136 og hbs@lbf.dk og Rasmus Kofoed Pedersen
33762121 og rkp@lbf.dk, Almen Analyse Landsbyggefonden.
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