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INTRODUKTION
Nye krav til regnskabsregistrering af generelle
fællesomkostninger
Kravet til regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger indebærer, at der er krav om oprettelse af en finanslovsformålsdimension
(Fl-formål) i registreringsrammen, jf. vejledningen Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger.
Fl-formål
gælder
for
bevillingstyperne
driftsbevilling
og
statsvirksomhed og skal derfor anvendes for alle omkostninger i
bogføringskredse med selvstændig likviditet. Dimensionen er fælles
for alle bogføringskredse med selvstændig likviditet, under hver
virksomhedsbærende hovedkonto. Kravet omfatter endvidere både
omkostnings- og udgiftsbaserede driftsbevillinger.
Bevillinger på finansloven tildeles i finanslovsstrukturen, mens
institutionernes interne budgettering og bogføring foregår i
registreringsrammerne, som udgør en del af nummerstrukturen.

Finanslovs- og nummerstrukturen bindes sammen ved, at hvert aktivt
delregnskab i SKS skal henføres til en underkonto i finanslovsstrukturen. Der kan henføres flere delregnskaber til samme
underkonto. Figuren neden for illustrerer sammenhængen.
Der er flere forskellige måder at opsætte virksomhedsbærende
hovedkonto, dertilhørende hovedkonti, bogføringskreds og Fl-formål i
forhold til hinanden. De næste to sider eksemplificerer, hvordan Flformål kan opsættes i forskellige virksomheder.
Sammenhæng mellem finanslovs- og nummerstruktur
Finanslovsstruktur

Nummerstruktur

Paragraf

Ministeransvarsområde

Hovedområde

Virksomhed

Aktivitetsområde

Regnskabsførende
institution

Finanslovsformål og dimensionen Fl-formål
Finanslovsformålene er de kerneopgaver, som en institution politisk
er sat i verden for at løse, samt generelle fællesomkostninger.
Hovedkonto

Bogføringskreds

Dimensionen skal oprettes for alle hovedkonti af typerne driftsbevilling og statsvirksomhed under hver virksomhedsbærende
hovedkonto.

Underkonto

Delregnskab

Dimensionen Fl-formål skal summere til hele bogføringskredsens
økonomi, og generelle fællesomkostninger skal registreres på en
værdi, der begynder med cifret 9.

Statens kontoplan
(standardkonto mv.)

Registreringsramme
(Fl-formål, aktivitet mv.)
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EKSEMPLER PÅ FL-FORMÅL I FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER (1/2)
Eksemplerne er defineret af henholdsvis antal hovedkonti og antallet af bogføringskredse, som virksomheden er opdelt i.
Én hovedkonto – én bogføringskreds
Virksomhed 06.11.11. Institut for menneskerettigheder
Institut for menneskerettigheder har en opbygning mellem
virksomhedsbærende
hovedkonto,
bogføringskreds
og
hovedkonto, der kan genfindes flere andre steder i staten.
Fl-formål
kan
her
benyttes
som
en
dimension
registreringsrammen, der er dækkende for hele virksomheden.

i

Virksomhedsbærende
hovedkonto

06.11.11. Institut for menneskerettigheder

Bogføringskreds

Institut for menneskerettigheder

Hovedkonto

06.11.11. Institut for menneskerettigheder

Eksempel på
Fl-formål

Fl 0

Fl 1

Fl 2

Flere hovedkonti – én bogføringskreds
Virksomhed 07.14.01. Moderniseringsstyrelsen
Moderniseringsstyrelsen har to hovedkonti, der skal dækkes af Flformål. Dette kan håndteres ved, at der anvendes én dimension
på tværs af de to hovedkonti.
I eksemplet er Fl-formål 0 (generelle fællesomkostninger) og Flformål 2 og 3 fælles for begge hovedkonti, mens de resterende Flformål er unikke for Moderniseringsstyrelsens hovedkonto.

Virksomhedsbærende
hovedkonto

07.14.01. Moderniseringsstyrelsen

Bogføringskreds

Moderniseringsstyrelsen, drift, selv.likv.

Hovedkonto

Eksempel på
Fl-formål
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07.14.01.
Moderniseringsstyrelsen

Fl 0

Fl 1

Fl 2

Fl 3

Fl 4

07.14.05. Impl.- og
systemudvikl.spuljen

Fl 0

Fl 2

Fl 3

EKSEMPLER PÅ FL-FORMÅL I FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER (2/2)

Én hovedkonto – flere bogføringskredse
Virksomhed
11.23.01.
anklagemyndighed mv.

Politiet

og

den

lokale

Politiet har én fælles hovedkonto på finansloven, mens der er én
bogføringskreds pr. politikreds. og der er derfor en Flformålsdimension i hver politikreds’ bogføringskreds.
Dette giver politikredsene mulighed for at sammenligne
omkostninger til både generelle fællesomkostninger og på kerneopgaverne.

Virksomhedsbærende
hovedkonto

Bogføringskreds

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Nordjyllands
Politi

Østjyllands
Politi

Midt- og
vestjyllands
Politi

Etc.

Hovedkonto

11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

Eksempel på
Fl-formål

Fl-formål
0-6

Fl-formål
0-6

Fl-formål
0-6

Fl-formål
0-6

Flere hovedkonti – flere bogføringskredse
Virksomhed 08.11.01. Departementet (Erhvervs- og Vækstministeriet)

Virksomhedsbærende
hovedkonto

08.11.01. Departementet (Erhvervs- og Vækstministeriet)

Den virksomhedsbærende hovedkonto dækker mere end alene
driftskonti.

Bogføringskreds

DEP: Selvstændig
likviditet

Teleklagenævnet

Havarikommissionen,
drift

DEP: Ej
selvst.
likviditet

I eksemplet skal dimensionen Fl-formål dække de tre
driftsbevillinger Departementet, Teleklagenævnet og Den
Maritime Havarikommission. Hovedkontoen 08.11.79. Reserver
og budgetregulering skal der imod ikke skal dækkes af Flformålet.

Hovedkonto

08.11.01.
Departementet

08.21.24.
Teleklagenævnet

08.71.02.
Maritime
Havarikom.

08.11.79.
Res. og
budg.reg
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Eksempel på
Fl-formål

Fl
0

Fl Fl Fl
Fl 0 Fl 4 Fl 5
1 2 3

Fl 0

Fl 6
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