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Ministeriernes Departementer
Rigsrevisionen
Udbetaling Danmark
Danmarks nationalbank

Ny regnskabsbekendtgørelse
Finansministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen
(Bek. nr. 116 af 19/2 2018). Bekendtgørelsen har virkning fra 1. januar 2018 og
erstatter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011.
Følgende områder er ændret i bekendtgørelsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglerne om nedskrivning af tilgodehavender og udlån
Reglerne om værdiregulering af værdipapirer og kapitalandele
Reglerne for udførelse af statslige regnskabsopgaver i privat regi
Reglerne om statsinstitutionernes systemanvendelse og systemsikkerhed
Reglerne om Moderniseringsstyrelsens systemansvar
Reglerne for opbevaring af regnskabsmateriale
Reglerne om interne kontroller

Den nye regnskabsbekendtgørelse kan findes under nyheder om økonomi på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en nærmere gennemgang
af ændringerne i bekendtgørelsen.
I forhold til det udkast til bekendtgørelse, der var i høring i efteråret 2017, er bekendtgørelsen på flere områder justeret på baggrund af de modtagne høringssvar.
Ændringerne har endvidere været forelagt Finansudvalget ved aktstykke nr. 53 af
8. februar 2018.
Især ændringerne angående værdiansættelse af tilgodehavender og værdipapirer
repræsenterer en omfattende ændring af hidtil anvendt regnskabspraksis indenfor
staten.
Om ændring af den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender
Tilgodehavender herunder skattetilgodehavender skal med den nye regnskabsbekendtgørelse løbende nedskrives i regnskabet på baggrund af en vurdering af fordringernes reelle værdi.
Ændringen gennemføres som et ændret regnskabsprincip. Der skal som følge heraf indarbejdes en primo korrektion af balancen pr. 1. januar 2018, og efterfølgen-
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de en korrektion af værdien som følge af til- og afgange i årets løb samt eventuelle
ændringer af kursværdien af de udestående fordringer.
Selve implementeringen af de nye retningslinjer forudsætter, at der foretages en
nedskrivningsvurdering, når fordringerne overdrages til restancemyndigheden i
SKAT. Selve nedskrivningsvurderingen foretages på baggrund af oplysninger fra
SKAT. Endvidere vil der løbende skulle foretages en justering af den regnskabsmæssige værdi af restancerne, ligeledes på baggrund af oplysninger fra SKAT.
Moderniseringsstyrelsen vil i løbet af foråret udsende en nærmere vejledning om
ændringerne i den regnskabsmæssige håndtering af fordringer. Indtil vejledningen
foreligger håndteres fordringer som hidtil. Vejledningen om den nye regnskabsmæssige håndtering af fordringer forventes at foreligge i løbet af maj måned 2018.
Om ændring af den regnskabsmæssige håndtering af værdipapirer
Værdipapirer skal med den nye regnskabsbekendtgørelse værdireguleres mindst en
gang årligt.
Ændringen gennemføres som et ændret regnskabsprincip. Der skal som følge heraf indarbejdes en primo korrektion af værdien i statens balance pr. 1. januar 2018.
Moderniseringsstyrelsen vil i løbet af foråret udsende en nærmere vejledning om
de nye principper for værdireguleringen af værdipapirer. Indtil vejledningen foreligger håndteres værdipapirer som hidtil. Vejledningen om den nye regnskabsmæssige håndtering af værdipapirer forventes at foreligge ultimo april 2018.
Om intern kontrol
Reglerne om intern kontrol er tydeliggjort i den nye bekendtgørelse samtidig med,
at der stilles krav om, at det i ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukserne
skal beskrives, hvorledes den interne kontrol- og risikostyring er tilrettelagt i relation til regnskabsgodkendelsen.
Moderniseringsstyrelsen vil i den forbindelse udsende en særskilt vejledning om
intern kontrol- og risikostyring. Vejledningen forventes udsendt i løbet af sommeren 2018, hvor der samtidig vil blive foretaget en opdatering af vejledningerne om
udarbejdelse af ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukserne.
Med venlig hilsen
Erik Hammer
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