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Agenda

• Opret anlæg

– Anlægsafskrivningsprofil

– Anlægskarakteristika

– Dimensioner

• Anskaffelse af anlæg (bogføring af køb)

• Indlæsning af eksisterende anlæg (gennemgang af indlæsningsskabelon)

• Bogføring af åbningsbalance (eksisterende anlæg)

• Afskrivning på anlæg

• Anlægsrapporter
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Definition af anlægsaktiv

• Har en værdi på eller over 50.000 kr.

• Har en brugstid på mere end ét år

• Inddeles i to grupper:

– Materielle anlægsaktiver Har fysisk substans fx bygninger, transportmateriel, it udstyr, 
inventar, produktionsanlæg

– Immaterielle anlægsaktiver : Har ikke fysisk substans fx it systemer (software), 
koncessioner, licenser, patenter

• Anlægsaktiver registreres regnskabsmæssigt på en måde, så man i regnskabet kan 
aflæse anlægsaktivets aktuelle værdi, samtidig med at den løbende brug af aktivet 
fremgår af regnskabet



4

Opret Anlæg

Fanen Generelt:

– Nummer

– Beskrivelse

• Fanen Bogføring:

– Anlægskarakteristika: Art, gruppe og lokation

• Anlægsafskrivningsprofil:

– Afskrivningsprofil (standard = ARS)

– Anlægsbogføringsgruppe (sikre finansintegration)

– Afskriv Til og Fra

– Antal afskrivningsår

• Dimensioner
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Opret Anlæg

Anlægsstamdata

Anlægsafskrivningsprofil

Anlægskaraktaristika
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Anlægskarakteristika

• Anvendes ved søgninger, udtræk og rapporter, til afgrænsning og/eller gruppering 
på en eller flere af nøglerne

• Art:

– Materielle eller Imaterielle anlæg

• Gruppe

– ERHV KONC, FÆRD UDV, GRU AR BYG, IGANGV ARB, INVENT UND, INVENT ØVR, IT 
UND, IT ØVR, PROD MASK, TRANSP UND, TRANSP ØVR, UDV PROJ

• Lokation:

– Valgfrie definitioner som institution selv definerer. Kan fx være værksteder, adresser, 
bygninger (hvor er anlægget placeret.)

• Overføres ikke til de bogførte anlægsposter eller poster i finansmodulet, findes kun 
på anlægskortet



7

Dimensioner

• Anlæg kan opsættes til at aflede dimensioner ved bogføring.

• Dimensioner påføres ved alle typer bogføring – anskaffelse, afskrivning, salg m.fl.

• Fordel at dimension påføres kladde/faktura automatisk, så bruger ikke skal udfylde 
ved bogføringer

• Dimensioner påføres finansposter 
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Anlægsafskrivningsprofilen

• Anlægsafskrivningsprofilen er påført det enkelte anlægskort

• Anlægsafskrivningsprofil skal oprettes med en:

– Afskrivningsprofil: ”ÅRS”. Normalt har institutionen kun én afskrivningsprofil

• Anlægsbogføringsgruppe: Kobling til finansregnskabet

• Afskrivningsmetode: Lineær (alle anlæg, der afskrives) eller manuel 
(udviklingsprojekter/igangværende arbejder for egen regning samt bunker i 
anskaffelsesperioden)

• Afskrivningsperiode: Angivelse af den periode anlægsaktivet afskrives over
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Anlægsbogføringsgrupper

• Anlægsbogføringsgruppe: Kobling til finansregnskabet

• Anlægsbogføringsgrupper afleder de finanskonti der belastes ved de forskellige 
typer anlægstransaktioner. Fx ved anskaffelse, afskrivning, salg, tab og gevinst

• Det betyder at brugeren ikke skal overveje hvilke finanskonti der skal benyttes når 
der konteres på anlæg  

• Når der er sat modkonti op i en anlægsbogføringsgruppe, kan systemet selv danne 
linjer med modkonti i kladder ved afskrivning og nedskrivning

• Anlægsbogføringsgrupper er sat op i samtlige FGU regnskaber
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Eksempel på Anlægsbogføringsgruppe
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Anskaffelse af anlæg

• Ved anskaffelse af anlæg, konteres IndFak med det aktuelle anlæg.

• Derfor skal Anlægskort være oprettet i Navision Stat inden.

• Dimensioner mm. påføres i IndFak, enten afledt af anlægskortet eller manuelt

• Processen er identisk med andre fakturaer i IndFak, bortset fra det en anlægskonto 
der posteres på.

• Finanskonti konteres på baggrund af den valgte anlægsbogføringsgruppe på 
anlægget   



12

Anskaffelse af anlæg
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Indlæsning af eksisterende anlæg

• Institutioner der har mange eksisterende anlæg, kan få dem indlæst i Navision Stat

• Ved indlæsning af anlæg er det af hensyn til bogføring af åbningsbalancen vigtigt om 
der bogføres med historik (akkumulerede afskrivninger) eller uden (kun bogført 
værdi)  - se de næste to slides

• Moderniseringsstyrelsen har en Excel skabelon der skal udfyldes med oplysninger 
om de eksisterende anlæg. Når denne er udfyldt indlæser Modst. data, hvorved 
stamdata oprettes i NS.

• Efter indlæsning af de eksisterende anlæg skal der påføres 
anlægsbogføringsgruppe og der skal bogføres åbningsbalance på anlægget

NB! STUK skal godkende åbningsbalance på eksisterende anlæg inden der bogføres!



Bogføring af åbningsbalance (Eksisterende anlæg med historik)

Scenarie I:

• Anlæg der er overført fra tidligere regnskaber skal have bogført en åbningsbalance

• Anlæg hvor det er muligt at bogføre oprindelig anskaffelsesværdi og akkumulerede 
afskrivninger, bogføres med historik

• Med bogføringsdato 31-07-2019 bogføres akkumulerede værdier pr. 
anlægsbogføringstype (Anskaffelse, Afskrivning og evt. nedskrivning) pr. anlæg via 
anlægsfinanskladden

• Summeret modpost konteres på egenkapitalen



Bogføring af åbningsbalance (Eksisterende anlæg uden historik)

Scenarie II:

• Anlæg hvor det kun er den aktuelle værdi (uden historik) der skal bogføres, bogføres 
med nedenstående metode 

• For en korrekt afskrivningsprofil er det med denne metode især vigtigt, at feltet 
’Afskriv fra den’ er noteret med 01-08-2019

• Med bogføringsdato 01.08.2019 bogføres nettoværdi (bogført værdi) pr. anlæg via 
anlægsfinanskladden

• Modpost konteres på egenkapitalen
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Afskrivning på anlæg

• Navision Stat beregner altid afskrivninger på baggrund af dage:

• Første gang et anlægsaktiv afskrives, beregnes afskrivningen fra startdatoen angivet 
på anlægskort i feltet Afskriv fra den

• Derefter beregnes afskrivninger fra yngste anlægsdato på anlægsaktivet, dvs. fra 
sidste gang, der er bogført på anlægsaktivet, uanset om dette er en afskrivning eller 
ekstraanskaffelse

• Vær derfor opmærksom på anlægsaktiver, hvor der bogføres ekstraanskaffelser, 
nedskrivninger etc. efter at afskrivning er påbegyndt!
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Afskrivning på anlæg

• Afskrivninger håndteres via en kørsel, som på baggrund af beregner de 
afskrivninger, som skal bogføres for den valgte periode

• Kørslen danner kladdelinjer i en anlægsfinanskladde, som efterfølgende bogføres

• I kørslen angiver du normalt:

– Hvilke anlæg, der skal omfattes af kørslen

– Hvilken afskrivningsprofil, der skal bruges 

– Den periode, der afskrives for

– At kørslen skal indsætte modkonti

• Frekvens af kørslen fremgår af institutionens regnskabsinstruks 
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Udvalgte anlægsrapporter

• Anlægsanalyse:

– Viser en brugerdefineret opstilling af anlægsaktiverne med oplysninger om udvalgte 
transaktioner, både enkelte anlægsaktiver og grupper af anlægsaktiver

• Anlæg – bogført værdi 01 og 02:

– Rapporterne viser detaljerede oplysninger om anskaffelsesbeløb, afskrivninger, 
opskrivninger, nedskrivninger og bogførte værdier for en given periode for både enkelte 
anlægsaktiver og grupper af anlægsaktiver

• Anlægsbogf.gruppe–bevægelse:

– Viser difference mellem finans-og anlægsregnskab med udgangspunkt i de finanskonti, der 
er angivet i anlægsbogføringsgrupperne. Kan anvendes til afstemning af anlægsmodul og 
finansregnskab
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Mere Anlæg

• Anlægskurser:

– https://campus-fm.sabacloud.com/

• Åbningsbalance:

– https://modst.dk/media/35334/fgu_aabningsbalance_anlaeg.pdf

• Mere anlæg:

– https://modst.dk/media/30182/brugervejledning-til-anlaeg-70_gdpr.pdf


