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Emner i dette indlæg   

• Ændringer i forhold til afrapportering sidste år 

• Overblik over datastrømme 

• Gennemgang af arbejdsproces vedr. klargøring og aflevering af 

formålsregnskab og resultatopgørelse 

• Overblik arbejdsgange 
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Ændringer i forhold til sidste år  

• Erhvervsskoler, Gymnasier, SOSU-skoler og VUC-centre skal  sende 

formålsregnskab og resultatopgørelse til ØDUP/MBU 

     - og anvende regnskabsportalen til indberetning af supplerende tal til 

årsregnskabet 

• Professionshøjskoler og Erhvervsakademier skal ikke aflevere 

resultatopgørelse og formålsregnskab til MBU 

• Kontroller, der tjekker sammenhæng mellem SKS-konto og formål er 

opdateret og findes både i kontoskema res11 og rapportpakken 

• Rapportpakken kan afvikles på ØS-LDV 2.2.0  
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     Datastrømme til formålsregnskab 

Navision Stat 

ØDUP 

ØS-LDV 

Cøsa MBU 

Rapportpakke 

Resultat-

opgørelse 

Hele 

regnskabet 

kopieres 

dagligt 

Rapportpakke udtrækker 

formålsregnskabet og 

resultatopgørelse 

Formålsregnskab 

sendes til ØDUP 

CØSA henter 

formålsregnskaber 

Formål 

Regnskabsportal 

Formål 
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Konsolideringskode eller dimensionskode?  

• Gymnasier, SOSU-skoler og VUC-centre skal  som udgangspunkt 

bruge dimensionskode, men der er ingen tvang 

• Tekniske Skoler, Handelsskoler og andre erhvervsskoler kan 

anvende konsolideringskode hvis der bogføres på formål med mere 

end 4 cifre 

 

• Hvis I anvender konsolideringskode så husk at tjek at alle nye formål 

har fået oprettet konsolideringskode i dimensionsværdibilledet 

• Konsolideringskoder skal have værdier som de udsendte CØSA 

formål, dvs. indeholdt i CØSA formålslisten  

• Hvis der rettes i konsolideringskoder skal der gennemføres en 

datavarehus opdatering før virkningen slår igennem i rapporterne  
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Kontroller i valideringsrapporter  

1. Der findes ingen posteringer i det angivne regnskabsår 

2. Der findes saldo lig med null i det angivne regnskabsår 

3. Der findes saldo på lokale hjælpeformål i det angivne regnskabsår 

4. Der findes saldo på andre ikke-centralt udmeldte formål i …. 

5. Der findes saldo uden formålsangivelse i det angivne regnskabsår 

6. Er pt. slået fra (kontrol af lukkede regnskabsperioder) 

7. Der findes saldo på kombinationer som ikke er angivet i kontoskema 

8. Er pt. slået fra (kontrol af udgiftssaldo på indtægtsformål) 

9. Er pt. slået fra (kontrol af indtægtssaldo på udgiftsformål) 

10. Der findes saldo på ugyldig konsolideringskode i det angivne…. 
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        Oversigt – formålsregnskab og resultatopgørelse til UVM (1) 

Validering af års- og 

formålsregnskab 

Udskrivning af formålsliste 

Afstem Navision Stat og 

rapporterne på ØS-LDV 

Afrapportering af  

resultatopgørelse til UVM 

Udskriv rapporten ”CØSA-formålsliste i 

rapportpakken                            

Afstem rapporten ”Formålsregnskab – 

Overblik” med en rapport direkte i 

Navision Stat f.eks.”Kontoudtog med 

dimensioner” fra Finansmodulets 

rapportmenu med Formål = Niveau 1 

og Finanskonto = Niveau 2  

Afrapportering af resultatopgørelse til 

MBU via ØDUP (IT-administrator) 

Udskriv rapporten ”Validering” og følg 

op på de fejl rapporten beskriver ved 

ompostering i Navision Stat.                             
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        Oversigt – formålsregnskab og resultatopgørelse til UVM (2) 

Indsendelse af 

formålsregnskab til UVM 

Indtastning af resterende 

tal til årsregnskabet 

Tjek kvitteringsmail fra 

UVM 

Når den indsendte resultatopgørelse er 

ankommet  til regnskabsportalen 

indtastes statusdelen af årsregnskabet. 

Når MBU modtager elektronisk 

indsendt regnskab udsendes en mail-

kvittering til institutionens officielle 

mailboks.  

Udskriv -rapporten ”Formålsregnskab – 

afrapportering” og send rapporten til 

ØDUP via din systemadministrator.                           



Spørgsmål? 


