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Begreber og forkortelser
Begreb

Forkortelse

Anlægsbogføringsgruppe

Anlægsbogf.gr.

Anlægsnummer

Anlægsnr.

Anlægsbogføringstype

Anlægsbogf.type

Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og
igangværende arbejde for egen regning

Imm. udv. proj. og igangv. arb.
eller udviklingsprojekter og
igangværende arbejde

Navision Stat

Navision, NS

Statens Budgetsystem

SBS
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Indledning
Denne vejledning beskriver processen vedrørende anlægsinvesteringer i specialistmodulet, SBS Anlæg.
Formålet med modulet er at muliggøre budgettering af investeringer, således der kan beregnes
afskrivninger mv., for herefter at overføre beregnede anskaffelser til institutionsbudgettet.
SBS Anlæg understøtter budgetprocessen i forbindelse med budgettering og korrektion af anlægsmassen,
for bevillings-, grundbudget- samt måneds- og udgiftsopfølgningsprocesserne. Institutionen kan vælge,
hvorvidt den ønsker at anvende specialistmodulet.
Ønskes dette, opsættes systemet til Institutionens lokale behov og bogføringskreds(e). Dette muliggør
indlægning af budgettal for anskaffelser, via (dummy) SBS-anlæg, uden, at der er oprettet et budgetanlæg i
Navision Stat (NS). Endvidere kan der opdateres NS anlæg og NS budgetanlæg, samt immaterielle
udviklingsprojekter under opførelse og igangværende arbejder.
Såfremt institutionen ikke ønsker at benytte anlægsmodulet, kan institutionsbudgettet anvendes til
budgettering direkte på budgetart 50-52.
Vejledningen er opdelt i følgende dele:





Kapitel 1 – Stamdata
Kapitel 2 – Vejledning og forberedelse
Kapitel 3 – Anlægsbudgettering
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Ændringer i forhold til seneste version
Vejledningen er opdateret med indholdet fra Release 09.2019
Vejledningens afsnit 1.8 er nyt og beskriver opsætning af lokale parametre. Dette er mere indgående
beskrevet i systemmanualen til den lokale systemadministrator.
Vejledningens afsnit 2.6 er nyt og beskriver funktionalitet og logik ved kopiering af anlægsbudgetteringer
mellem år.
Vejledningens afsnit 3.2.1. er udbygget med en bemærkning om at de simulerede anlæg, der genereres
som følge af budgettering af udviklingsprojekter, tydeligt markeret med kommentaren ”SIMULERET”, når
de vises i rapporter mv.
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1 Kapitel – Stamdata og proces flow
Dette kapitel behandler de centrale stamdata som indgår i og er en forudsætning for anlægsmodulet,
opdelt i følgende afsnit:








Forudsætninger for at kunne anvende SBS Anlæg
Anlægsbogføringsgruppe
Anlægsbogføringstype
Typer af anlæg
Datatype
Proces flow

Formålet er at gøre anlægsspecialisten i stand til at håndtere arbejdsprocesser vedrørende anlægsstyring.

1.1 Forudsætninger for at kunne anvende SBS Anlæg
En forudsætning for at anvende SBS Anlæg er, at institutionens afskrivninger og akkumulerede
anlægsposter er beregnet og indlæst fra LDV. SBS Anlæg modtager data fra LDV, og opsætningen af denne
integration håndteres af den centrale systemforvaltning hos Økonomistyrelsen.
For eksisterende investeringer baseres løsningen på anlægsfremskrivninger (afskrivningssimuleringer) og
realiserede akkumulerede anlægsposter (regnskabsdata) fra LDV. Herfra hentes tilsvarende
regnskabsposter og primoværdi (balanceværdi). Poster summeres på balancekonti (akkumuleret) og
driftskonti (året).
Da der ikke er historik på NS stamdata, anvendes de dimensioner, der pt. er gældende ved beregning af
fremtidige driftsposteringer. Ændringer i dimensionsværdier får kun konsekvenser fremadrettet.
For alle transaktionsdata, såvel de som modtages fra LDV, som for data registreret i SBS Anlæg, gælder det,
at fortegn anvendes på samme måde som i regnskab (Navision Stat). Dette indebærer, at:




afskrivninger vises som positive (debet) i resultatopgørelsen og negative (kredit) i balance.
tilgange til balance (anskaffelse) er positive (debet) og afgange negative (kredit)
nedskrivninger (i balancen) er negative

I anlægsinvesteringer påføres alle poster, både balanceposter og afskrivninger mv., et specifikt FL-formål,
via anlægsnummeret. Når anlægsbudgettet er udført og godkendt, overføres (kopieres) dette til
institutionsbudgettet. Her får balanceposterne værdien #, hvorimod afskrivninger mv. bevarer specifikt FLformål. Budgetposterne i anlægsmodulet afledes til budgetarten, og de 4-cifrede SKS-konti.
Der sker ingen automatisk aggregering af data. Det er anlægsspecialistens opgave at frigive data for at
indgå i de øvrige budgetlægnings- og –opfølgningsopgaver.
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1.2 Anlægsbogføringsgrupper
Anlægsbogføringsgrupperne i Staten er centralt definerede og administreres af Økonomistyrelsen. Disse
gælder globalt og på tværs af institutioner. I forbindelse med ibrugtagning af anlægsmodulet, skal
institutionen mappe deres lokale bogføringsgrupper op imod disse.
Ved mapningen kobles de lokale bogføringsgrupper til SKS-artskontoen, og de 4-cifrede SKS-konti, når
anlægget (drift og balance) overføres til institutionsbudgettet. Da SKS-artskonti er knyttet til
budgetartskontoplanen i institutionsbudgettet, kan institutionens anlægsbudget herefter indgå i
budgetprocessen (grundbudget mv.), og følges på lånerammen ved anskaffelser og afgang.
Følgende tabel viser den generelle opbygning af de globale anlægsbogføringsgrupper, med tilknyttede
beskrivelser og levetid (afskrivningsmåneder):
Anlægsbogføringsgruppe

Beskrivelse

Levetid (afskrivningsmåneder)

IMM UDV PR

Udviklingsprojekter under opførsel

-

IGANG ARB

Igangværende arbejde for egen regning

-

BYGNINGER

Bygninger

600

BYGN_DON

Donerede bygninger

600

ERHV KONC

Erhvervede koncessioner m.v.

36

ERH K_DON

Donerede erhvervede koncessioner m.v.

36

FÆRD UDV

Færdiggjorte udviklingsprojekter

36

F_UDV_

Donerede færdiggjorte udviklingsprojekter

36

GRUND ARE

Grunde/arealer

Ingen afskrivning

GRUND_DON

Donerede grunde/arealer

Ingen afskrivning

INFRASTRUK

Infrastruktur

600

INFRA_DON

Donerede infrastruktur

600

INVENTAR

Inventar

60

INVENT_DON

Donerede inventar

60

IT-UDSTYR

IT-udstyr

36

IT-UDS_DON

Donerede IT-udstyr

36

PROD MASK

Produktionsanlæg og maskiner

60

PRO M_DON

Donerede produktionsanlæg og maskiner

60

TRANSPORT

Transportmateriel

60

TRANS_DON

Donerede transportmateriel

60

For et overblik over anlægsbogføringsgruppernes relation til SKS-artskonti henvises til bilag 1.

1.3 Anlægsbogføringstype
Ved budgettering og justering af anlægsmassen anvendes anlægsbogføringstyper (bevægelsestyper). Disse
benyttes til at indikere budgetpostens formål, fx om det vedrører en anskaffelse, nedskrivning mv.
De benyttede anlægsbogføringstyper er:
0 – anskaffelse
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1 – afskrivninger
2 – nedskrivninger
6 – salg (anskaffelseskonto balance)
8 – tab/vinding
9 – akkumulerede afskrivningskonto (afgang balance)
R – beregnede renter
Anlægsbogføringstyperne angives i forbindelse med budgettering af udviklingsprojekter og igangværende
arbejde samt regulering af eksisterende NS anlæg. Her tages specifikt stilling til, hvilken
anlægsbogføringstype budgetposten vedrører.
Det beskrives hvor og hvilke anlægsbogføringstyper der anvendes under relevante afsnit.
Når data fra anlægsmodulet frigives til institutionsbudgettet, bestemmes budgetarten ligeledes ud fra
anlægsbogføringstypen og afledes til de 4-cifrede konti i kombination med anlægsbogføringsgrupperne.

1.4 Typer af anlæg
Overordnet skelnes der i SBS Anlæg mellem anskaffelser og udviklingsprojekter i budgetteringsprocessen.
Med anskaffelser forstås anlæg som indkøbes og umiddelbart herefter ibrugtages. Det kunne eksempelvis
være en server. Afskrivninger på anlægget kan derfor påbegyndes umiddelbart efter anlægget er købt.
Dette vil ofte, med undtagelse af igangværende arbejder, svare til definitionen af materielle anlægsaktiver,
jf. ØAV 1.
0F

Udviklingsprojekter er anlæg, hvor selve anskaffelsen og udgifterne hertil foregår over en længere periode.
Det kan fx være opbygning af et fællesstatsligt budgetsystem, der udvikles over en årrække.
Afskrivningerne påbegyndes i dette tilfælde først, når anlægget går i drift. Dette svarer til definitionen af
immaterielle anlægsaktiver, jf. ØAV 2., samt igangværende arbejder 3.
1F

2F

Begge typer af anlæg kan budgetteres i SBS Anlæg, afhængig af om anlægget er under opførsel, eller om
anlægget er taget i brug. Afhængigt af hvilket ”stadie” anlægget befinder sig i, kan anskaffelsen og
afskrivningerne budgetteres på forskellig vis i SBS Anlæg. Dette er forsøgt eksemplificeret i nedenstående
tabel.

Type anlæg\Type udgifter

Anskaffelsesudgiften

Afskrivninger

Anskaffelse

Kan budgetteres i SBS Anlæg

Kan budgetteres i SBS Anlæg

Udviklingsprojekter under
opførsel

Kan budgetteres i SBS Anlæg

Kan budgetteres i SBS Anlæg

1

https://oes.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/anlaegsaktiver-50-52/51-materielle-anlaegsaktiver/

2

https://oes.dk/oekonomi/oeav/kontoplan/anlaegsaktiver-50-52/50-immaterielle-anlaegsaktiver

3

https://oes.dk/oekonomi/oeav/regnskabsregler/aktiver/igangvaerende-arbejder/
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Udviklingsprojekter under
opførsel på eksisterende anlæg i
Navision

Budgetteres på det eksisterende
anlæg i Navision

SBS simulerer det færdige anlæg
med anlægsbogføringsgruppe
og levetid.

I SBS Anlæg budgetteres ovenstående tre grupperinger, ved forskellige anlægstyper. I det følgende gives en
skitsering af disse og i hvilket henseende de kan anvendes:
Budgetteringsprocessen ved de forskellige typer, kommenteres gennemgås i kapitel 3, og afsnittene
herunder, vedrørende opdatering af anlægsbudgettet.

1.5 Navision anlæg og SBS-anlæg
Fra Navision via LDV overføres både eksisterende anlæg og budgetanlæg, hvis disse anvendes. Disse har
egne, specifikke anlægsnumre- fx ANLXXXXXX – som er tildelt ved oprettelse i Navision. Disse beriges med
relevante dimensionsværdier, der på tidspunktet er gældende ved beregning af fremtidige driftsposter.
Der hentes følgende information omkring anlæg fra Navision:






Hvorvidt det er et eksisterende anlæg eller et budgetanlæg
Om anlægget er aktivt eller inaktivt, samt spærret eller ej
Anlæggets levetid, ibrugtagningsdato (afskrivningsstart)
Bogføringsgruppe og artskode
Delregnskab, FL-formål, og de dimensioner, anlægget er oprettet med i Navision

Ændringer i dimensionsværdier får derfor kun konsekvenser fremadrettet.
I SBS Anlæg er der endvidere mulighed for at anvende et såkaldt SBS-anlæg.
SBS-anlæg giver anlægsspecialisten mulighed for at arbejde med ikke endeligt godkendte
investeringsønsker i budgetlægningen. Herved er det ikke nødvendigt at oprette et anlæg i Navision, før
investeringsønsket er endeligt godkendt.
Der kan ikke registreres faktiske data på et SBS-anlæg, da det kun findes i SBS Anlæg. Faktiske data kan kun
registreres på Navision anlæg, uden markering for budgetanlæg. Det vil derfor være nødvendigt at oprette
et Navision anlæg, når der skal bogføres regnskabstal på anlægget. Dette er altså først muligt, når SBSanlægget er godkendt og konkretiseret i Navision, dvs. har fået tildelt et anlægsnummer.
Økonomistyrelsens systemforvaltning opretter et antal SBS-anlæg per bogføringskreds under
implementeringsprocessen. Disse vil have anlægsnumrene SBS01, SBS02 osv. Det samme SBS-anlæg kan
anvendes flere gange ved forskellige dimensionskombinationer og anlægsbogføringsgrupper.

1.6 Datatype
I forbindelse med budgettering og korrektion af anlægsmassen, gemmes indtastninger med datatyper.
Disse tildeles budgetposterne automatisk afhængigt af indlagte typer bevægelse og det anvendte
inputskema.
Via en rapport har brugeren mulighed for en oversigt over budgetindtastninger med tilknyttet datatype.
Datatyperne fremgår endvidere, når anlægsbudgettet overføres til institutionsbudgettet.
LDV-data forekommer på datatyperne ’60_LDV – Fremskrivninger LDV (afskrivninger)’, ’61_LDV – Saldo LDV
(Akkumuleret anskaffelsessum, akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger)’ og ’62_LDV historik.’
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Bemærk: at det kun er datatypen 60_LDV – Fremskrivninger LDV (afskrivninger)’, som kopieres til
budgetversioner. De øvrige datatyper overføres fra LDV til SBS via versionen ANL_LDV, og anvendes bl.a. i
rapportering og til at vises faktiske data, men kopieres ikke til budgetversionen.
Følgende datatyper er gældende i de respektive moduler:
Institutionsbudgettet:





20 – Låneramme
21 – Overførsel mellem hovedkonti (låneramme)
36 – Beregning af renter
37 – Aktiveringer af udviklingsprojekter og igangværende arbejde

Institutionsbudgettet og Anlægsmodul:





60_LDV – Fremskrivninger
63 – Eksisterende anlæg
64 – Budgetanlæg
65 – SBS Anlæg

Anlægsmodul:








61_LDV – Saldo LDV (balancesummer)
62_LDV – Historik LDV (faktiske indeværende år)
63 Eksisterende imm/iga
64 Budgetanlæg imm/iga
65 SBS Anlæg ex imm/iga
66 NS anlæg ex imm/iga
67 SBS Anlæg ex imm/iga

Der forekommer ingen aggregering af data - kun ved kopiering overføres data fra anlægsmodulet til
institutionsbudgettet.

1.7 Proces flow
Anlægsbudgetteringen har fået sit eget proces flow, hvor anlægsspecialisten finder den nødvendige
funktionalitet og projektmapper.
Anlægsprocessen findes som en fast del af SBS via ’Mine aktiviteter’. Her vil proces flowet
’Investering/anlæg’ fremgå for den relevante bogføringskreds:

For at tilgå de tilknyttede projektmapper, klikkes ’Opdateringer’.
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Dette åbner følgende aktivitetsoversigt:

Her tilgås de nødvendige projektmapper og funktionalitet i forbindelse med udarbejdelsen af
anlægsbudgettet. Kapitel 2 og 3 behandler budgetteringsprocessen.

1.8 Lokalt opsatte parametre
Det er muligt at fastsætte forskellige parametre som kun gælder for den enkelte version. Det er
lokaladministratoren, der kan sætte disse parametre op. Fremgangsmåden er beskrevet i vejledningen
”Systemmanual – Lokal systemadministrator”
1.8.1

Låsning af realiserede anlægsdata fra LDV

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsgrundbudgettet vil den løbende opdatering af de realiserede
anlægsdata fra LDV vanskeliggøre færdiggørelsen af budgettet på et anlæg. For at håndtere dette kan data i
en konkret bogføringskreds og en konkret version låses for et antal måneder, som den lokale
økonomifunktion angiver. Data låses herefter i kolonerne ved navn”Akkumuleret saldo tidligere budgetår”
og ”Tidligere perioder/år”. Dette er kun aktuelt for udviklingsprojekter under opførsel og igangværende
arbejder, som er oprettet i Navision.
1.8.2

Lokal rentesats

Renteberegningen er som udgangspunkt den globale sats, som vedligeholdes af Økonomistyrelsens
systemforvaltning. Det er dog også muligt at fastsætte en lokal rentesats pr. version for de institutioner,
primært selvejende statsinstitutioner, som beregner renter af anlæg ud fra en anden rentesats.
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2 Kapitel – Forberedelse af anlægsprocessen
Dette kapitel behandler den indledende forberedelse i anlægsprocessen.
Forud for budgettering og opdatering af anlægsbudgettet kan anlægsspecialisten vælge at kopiere data fra
LDV (opdaterede fremskrivning af afskrivninger) og fra tidligere budgetversioner.
Det er op til anlægsspecialisten at vælge det datamæssige udgangspunkt.
I proces flowet (se afsnit 1.7) under aktiviteten ’Forberedelse’ findes fem kopieringsmuligheder:

Projektmapperne er identiske og bygget op omkring samme logik - der kopieres fra en version til en anden.
Forskellen består udelukkende i, hvilke data der kopieres.
I første projektmappe – ’Kopier LDV data til aktuel version’ – kopieres de nyeste data fra LDV (opdaterede
fremskrivning af afskrivninger). Det anbefales at benytte denne kopieringsmulighed for at inkludere
aktuelle LDV-fremskrivninger til udgangspunktet for den nye budgetlægning.
De fire øvrige projektmapper anvendes, når anlægsspecialisten ønsker at arbejde videre med korrektioner
mv., som er lagt ind i en tidligere version i SBS Anlæg. Disse giver således mulighed for at kopiere
korrektioner, budgettering på SBS-anlæg, mv. fra en version til en anden.
Logikken bag kopieringsfunktionerne gennemgås detaljereret i nedenstående afsnit. Da mapperne er
bygget op på tilsvarende vis, refereres der de fire efterfølgende afsnit i mellem. Afsnit 2.6 beskriver
hvordan budgetteret beløb, faktiske beløb og BO-år håndteres og kopieres fra budgetår til burgetår +1.

2.1 Kopiering af eksisterende Navision Stat Anlæg (LDV)
LDV danner løbende reviderede fremskrivninger på basis af data modtaget fra NS, som anlægsspecialisten
kan kopiere via projektmappen ’Kopier LDV data til aktuel version’ via proces flowet (se afsnit 1.7):

Ved åbning af projektmappen angives relevante version i ledetekster, hvortil LDV-data kopieres.
Bogføringskreds hentes automatisk fra proces flowets opsætning. Dette kunne eksempelvis se sådan ud:
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Der er mulighed for at afgrænse datakopieringen ved fast dimension 1 og/eller delregnskab. Ønsker man at
kopiere al data fra LDV på den pågældende bogføringskreds, efterlades disse felter tomme. Herefter klikkes
’OK’, og projektmappen åbnes.
Denne indeholder to faneblade; ’FRA’, hvor data fra LDV vises, og ’TIL’, som viser anlægsdata i den version,
der kopieres til.
Under ’FRA’ viser projektmappen LDV-data for afskrivninger opdelt på fast dimension 1, delregnskab,
anlægsnummer og -bogføringsgruppe for budgetåret og de 3 BO-år knyttet til LDV-versionen:

Hvis der allerede ligger LDV-data i versionen, fremgår dette af fanebladet ’TIL’. Hvis der ikke tidligere har
været kopieret LDV-data til budgetversionen, vil rapporten være tom og vise følgende:

Er data som ønsket i ’FRA’ arket, kopieres dette ved at klikke på ’Analysis’, og ’Kopier data’:
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Ved succesfuld kopiering fremkommer følgende besked nederst i venstres hjørne:

I ’TIL’ arket vises den netop kopierede LDV-data, som den vil fremgå, når versionen fremadrettet benyttes:

Hvis kopieringen er som ønsket, gemmes data. Dette gøres via ’Analysis’ og funktionen ’Gem data:
Dette valideres med meddelelsen

, nederst i venstre hjørne.

Rapporten kan således både benyttes til kontrol af hvad der overskrives og korrekt kopiering.
Er data som ønsket, og er det første gang, der budgetteres i SBS Anlæg, kan den konkrete
anlægsbudgettering begynde, og der henvises til Kapitel 3.
Efter første budget er indlagt og godkendt i SBS Anlæg, og næste budgetlægning startes, kan
anlægsspecialisten vælge at kopiere yderligere data til sit budgetudgangspunkt. Herfor anvendes
kopieringsmulighederne i nedenstående afsnit.

2.2 Kopiering af SBS-anlæg - faste dimensioner
Denne kopiering vedrører budgetterede anskaffelser på SBS-anlæg på faste dimensioner, dvs.
investeringsønsker, som endnu ikke er oprettet som et eksisterende anlæg (se evt. afsnit 1.4).
Kopieringsfunktionen benyttes, når et tidligere budget er indlagt og godkendt i SBS Anlæg.
Et kopieringsscenarie kunne eksempelvis være som det nedenstående, hvor der kopieres indlagte SBSanlæg fra grundbudgettet 2018 til udgiftsopfølgning 1 2018.
I den forbindelse skal anlægsspecialisten forholde sig til investeringsønsker og ibrugtagninger fra
grundbudgettet under udarbejdelsen af anlægsbudgettet vedr. udgiftsopfølgningen.
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Dette kan fx være relevant, hvis et SBS-anlæg i mellemtiden er konkretiseret i NS, hvorfor det tilknyttede
SBS-anlæg fjernes fra anlægsbudgettet, eller hvis der ønskes at foretage justeringer til indlagte
investeringsønsker, fx ændring af investeringssummer eller ibrugtagningsdatoer.
Via proces flowet (se afsnit 1.7), vælges ’Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner’:

Når projektmappen åbner, angives relevante budgetversion, der ønskes at kopiere fra og til samt evt.
afgrænsning i ledetekstvinduet (se afsnit 2.1). Herefter åbnes rapporten med de valgte data:

Er data som ønsket, kopieres data (se afsnit 2.1), som herefter vil fremgå i arket ’TIL’:

Kopien inkluderer budgetkommentarer, som er tilknyttet SBS-anlæggene under budgettering. Efter
kopiering valideres og gemmes data (se afsnit 2.1). Data i ’TIL’ arket overskrives ved kopieringen.
Anlægsspecialisten har herefter kopieret SBS-anlæg fra tidligere budget(version) som grundlag for
udarbejdelsen af det kommende budget, hvor disse kan opdateres (se afsnit 3.1.2).
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2.3 Kopiering af SBS-anlæg - ALIAS
Denne kopiering vedrører budgetterede SBS-anlæg på ALIAS, dvs. investeringsønsker som endnu ikke er
oprettet som et eksisterende anlæg (se evt. afsnit 1.4). Kopieringsfunktionen benyttes, når et tidligere
budget er indlagt og godkendt i SBS Anlæg.
Fremgangsmåden og funktionalitet er tilsvarende ovenstående (se afsnit 2.1 og afsnit 2.2).
I proces flowet (se afsnit 1.7) vælges ’Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner’ (SBS
anlæg ALIAS dimensioner…):

Der angives relevante versioner og evt. afgrænsning i ledetekster (se afsnit 2.1), før projektmappen åbnes:

Data og kommentarer kan kopieres til den ønskede budgetversion, som vil fremgå af arket ’TIL’, hvor data
valideres og gemmes, via ’Gem data’ funktionen (se afsnit 2.1).

Kopien inkluderer budgetkommentarer som er tilknyttet SBS-anlæggene, under budgettering. Efter
kopiering, valideres og gemmes data (se afsnit 2.1). Data i ’TIL’ arket overskrives ved kopieringen.
Anlægsspecialisten har kopieret SBS-anlæg fra tidligere budget(version) som grundlag for udarbejdelsen af
det kommende budget, hvor disse kan opdateres (se afsnit 3.1.2).

2.4 Kopiering af NS Anlæg – udviklingsprojekter og igangværende arbejde
Denne kopiering vedrører indbudgetterede korrektioner til udviklingsprojekter og igangværende arbejder
på eksisterende anlæg, dvs. anlæg som er oprettet i Navision. Brug af denne kopieringsfunktion
forudsætter, at der er indlagt korrektioner til et eksisterende anlæg i en tidligere budgetversion, som der
kopieres fra.
I proces flowet (se afsnit 1.7), vælges ’Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner’ (NS
Anlæg. Udviklingsprojekter…):

Ved åbning af projektmappen angives relevante input under ledetekster (se afsnit 2.1). I eksemplet her
kopieres fra grundbudgettet 2018 til udgiftsopfølgning 1 2018:
Herefter åbnes rapporten:
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Bemærk: I budgetåret, som er opdelt på perioder (måneder) og de tre BO-år, kopieres data kun for de åbne
perioder, dvs. perioder med regnskabstal overskrives ikke.
Skærmbilledet viser den samlede mængde anlægsdata i budgetversionen for GI18:

Data kopieres til den ønskede version ved at benytte kopieringsfunktion, som både kopierer data og
kommentarer til ’TIL’ arket:

Efter kopiering, valideres resultatet under ’TIL’. Såfremt data er tilfredsstillende, klikkes på ’Gem data’.

2.5 Kopiering af SBS Anlæg – udviklingsprojekter og igangværende arbejde
Denne kopiering vedrører indbudgetterede udviklingsprojekter og igangværende arbejder, som er oprettet
på et SBS-anlæg. Kopieringsfunktionen benyttes, når et tidligere budget er indlagt og godkendt via SBS
Anlæg ved at kopiere fra en version til en anden version.
I proces flowet (se afsnit 1.7), vælges ’Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner’ (SBS
Anlæg. Udviklingsprojekter…):

Ved åbning af projektmappen, angives relevante input i ledetekster, med evt. afgrænsning (se afsnit 2.1).
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I det følgende gives et eksempel med kopiering fra udgiftsopfølgningen fra 1. kvartal til 2. kvartal, 2018. Her
er det ligeledes gældende, at data kopieres i forhold til den modtagende version (se afsnit 2.4).
Der klikkes ’OK’ og rapporten åbner:

Data kopieres til ønskede version, ved at benytte kopierings-funktion, som både kopierer data og
kommentarer til ’TIL’ arket:

Efter kopiering, valideres resultatet under ’TIL’. Såfremt data er tilfredsstillende, lagres disse via ’Gem data’.

2.6 Logik bag kopiering mellem år i anlægsmodulet
Afhængig af om der er tale om et eksisterende anlæg fra Navision eller et SBS-anlæg som er oprettet i
Statens Budgetsystem, vil data blive kopieret forskelligt. Udgangspunktet er dog fortsat at
investeringssummen på de enkelte anlæg ikke skal ændre sig som følge af kopieringen. Nedenfor
gennemgås den bevægelse der sker for de to typer af anlæg i forbindelse med kopieringen.
2.6.1

Udviklingsprojekter med stamdata fra Navision

I anlægsspecialistens procesflow under delprocessen Forberedelse vælges skemaet Kopier
data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner – NS Anlæg Udviklingsprojekter u. opførsel og
iganv. arbejder.
For at investeringssummen ikke ændres i forbindelse med kopieringen kopieres budgettet i indeværende år
i arket Fra til kolonnen Resterende saldo i arket Til. De budgetterede investeringer i BO-år 1 kopieres til
januar måned i det nye budgetår i arket Til. De resterende BO-år kopieres således at budgettet fastholdes i
det korrekt årstal. Logikken kan også ses i nedenstående tabel.

Anlægsbudget i
indeværende år
(fx i UI19K3)

Budget i
indeværende år

Budget for BO-år
1

Budget for BO-år
2

Budget for BO-år
3

Placering af
anlægsbudget
efter kopiering,
(fx i GI20)

De resterende
budgettal i fraversionen
kopieres til
kolonnen [åååå]
resterende saldo

Budgettet
kopieres til januar
måned i det nye
budgetår, 2020

Budgettet
Budgettet
kopieres til det
kopieres til det
nye BO-år 1, 2021 nye BO-år 2, 2022

I nedenstående skærmbillede er bevægelsen ved kopieringen forsøgt illustreret grafisk.
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Når inputskemaet herefter åbnes, vil det kopierede budget fremgå som nedenfor. Regnskabsdata fra
tidligere år vil fremgå af kolonnen Akkumuleret saldo tidligere budgetår. Anlægsspecialisten kan herefter
vælge at justere budgetteringen yderligere, pba. opdaterede forudsætninger mv.

2.6.2

Udviklingsprojekter som er oprettet som SBS-anlæg

For udviklingsprojekter oprettet som SBS-anlæg findes der ikke en kolonne med resterende saldo fra de
foregående år. I stedet kopieres både budgettet i det ”gamle” budgetår og det nye budgetår til januar
måned i det nye budgetår. Derved vil investeringssummen være konstant.

Anlægsbudget i
indeværende år
(fx i UI19K3)

Budget i
indeværende år

Budget for BO-år
1

Budget for BO-år
2

Budget for BO-år
3

Placering af
anlægsbudget
efter kopiering,
(fx i GI20)

De resterende
budgettal i fraversionen
kopieres til januar
måned i det nye
budgetår 2020

Budgettet
Budgettet
Budgettet
kopieres ligeledes til kopieres til det
kopieres til det
januar måned i
nye BO-år 1, 2021 nye BO-år 2, 2022
det nye budgetår,
2020

I nedenstående skærmbillede er bevægelsen ved kopieringen forsøgt illustreret.
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Når inputskemaet herefter åbnes, vil det kopierede budget fremgå som nedenfor. Anlægsspecialisten kan
herefter vælge at justere budgetteringen yderligere, pba. opdaterede forudsætninger mv.

2.6.3

Kopiering af anskaffelser mellem år

Anskaffelser budgetteret som SBS-anlæg, uanset om det er på faste dimensioner eller Alias, kopieret på
samme vis mellem år, som mellem versioner inden for et år. Dvs. levetid, anskaffelsessum, afskrivningsstart
og budgetkommentar kopieres 1:1.
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3 Kapitel – Anlægsbudgettering
Dette kapitel behandler budgetteringsprocessen i SBS Anlæg.
Anlægsspecialisten har forskellige muligheder for at arbejde med anlægsbudgettering via proces flowet.
Udover at opdatere og kommentere budgettet, findes en række rapporter over anlægsbudgettet,
renteberegner, funktion til frigivelse af anlægsbudgettet til institutionsbudgettet, låsning af versioner og
kontrol af lånerammen mv.
Afsnittet er opdelt i følgende sektioner:










Opdatering af budgettet
Rapporter
Renter
Låneramme og anlægsværdi,
Anlægsbudget til institutionsbudget
Låsningsfunktioner
Rapporter i institutionsbudgettet
Opstartsværdier

Formålet er at gøre anlægsspecialisten i stand til at anvende de redskaber, der er til rådighed i SBS Anlæg i
forbindelse med anlægsbudgetteringen.

3.1 Opdatering af budgettet
I proces flowet for anlægsprocessen (se afsnit 1.7), opdateres anlægsbudgettet via nærværende aktiviteter:

Dette er de tre overordnede processer ifm. anlægsbudgetteringen og indeholder de forskellige
indtastningsskemaer. Følgende giver en kort overordnet beskrivelse (se evt. afsnit 1.4):
Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)



Budgettering af udgifter til udviklingsprojekter og igangværende arbejder
Mulighed for simulering af investeringssummer, ibrugtagningstidspunkt og levetid
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Aktivering af medgåede lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger

SBS Anlæg


Budgettering af anskaffelser.

NS Anlæg (LDV)


Budgettering af eksisterende anlæg, herunder afskrivninger og justeringer såsom tilkøb,
nedskrivning, skrotning, opskrivning mv.

Anlægsbudgetteringen kan gøres på faste dimensioner og ALIAS i kombination med anlægsnummer, bogføringsgruppe og -bogføringstypen. I tilfælde hvor der budgetteres på anlæg, som er oprettet i Navision
med flere lokale dimensioner udledes disse automatisk.
Nedenfor behandles de tre budgetteringsmuligheder.
3.1.1

Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejde

Immaterielle udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejde er kendetegnet ved at
anskaffelsen af anlægget foregår over en periode, hvor der afholdes udgifter, inden ibrugtagningen. Det er
muligt at budgettere et udviklingsprojekt på NS anlæg, NS budgetanlæg og SBS-anlæg. Hvilket anlæg man
anvender afhænger af hvor i godkendelsesled og udviklingsfasen det konkrete anlæg er:
-

Såfremt anlægget ikke er besluttet endnu, eller der arbejdes med det i budgetsammenhæng, kan
anlægget indbudgetteres som et SBS-anlæg. Dette giver mulighed for at budgettere med både den
forventede investeringssum. SBS simulerer herefter de forventede færdiggjorte afskrivninger og
beregner renter på anlægget, således at man kan få det samlede overblik over anlæggets driftseffekt i
SBS. Når anlægget senere, jf. nedenfor, oprettes i NS, skal dette anlæg slettes.

-

Når anlægget er igangsat og de budgetterede investeringer skal bogføres, skal anlægget være oprettet
i Navision som et anlæg, da regnskabstal ikke kan bogføres på et SBS-anlæg. SBS simulerer herefter de
forventede færdiggjorte afskrivninger og beregner renter på anlægget, således at man kan få det
samlede overblik over anlæggets driftseffekt i SBS.

-

Når anlægget tages i drift oprettes der et anlæg ”Færdiggjorte udviklingsprojekter” I Navision,
hvorefter der vil ske afskrivninger på anlægget. Afskrivningerne vil blive indlæst i SBS fra hhv. NS
(realiserede afskrivninger) og LDV (kommende afskrivninger).

Ved budgettering på NS anlæg og NS budgetanlæg, kan de tre faste dimensioner benyttes. Heraf udledes
lokale dimensioner - dvs. både faste og lokale dimensioner – afhængigt at om sådanne er påsat Navision
anlægget, når data gemmes. Budgetteres på SBS-anlæg, udledes ingen yderligere dimensioner.
I proces flowet, vælges ’Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)’, som består af tre projektmapper:
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Disse understøtter budgetteringen af udviklingsprojekter, investeringssimulering og aktivering af
medgående omkostninger, som behandles i følgende afsnit.
3.1.1.1

Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder

I følgende inputskemaer er der mulighed for at indtaste budgetter og forventede investeringssummer,
ibrugtagningsdato og budgetkommentarer til kommende eller igangværende udviklingsprojekter.
I procesflowet under aktiviteten ’Imm. udv. og igangv. arb. (LDV, NS og SBS)’ (se afsnit 3.1.1), vælges
’Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder’:

Når projektmappen åbnes, angives den budgetversion der arbejdes med i ledetekster. Data kan endvidere
afgrænses på fast dimension 1 og/eller delregnskab.
I dette tilfælde arbejdes med udgiftsopfølgningen for 1. kvartal, 2018 – versionen UI18K1 - som angives:

Excel-projektmappen som åbnes består af fire ark; tre indtastningsskemaer og en rapport, som
understøtter budgettering af kommende, igangværende anlæg:

Input (Eksisterende)
I dette ark fremgår bogføringskredsens eksisterende anlæg. med en af Anlægsbogføringsgrupperne:





IMM UDV PR
IGANG ARB
IMMUDV_DON
IGA_DON
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Her kan anlægsspecialisten budgettere og opdatere anlæg i det månedsopdelte budget, for indeværende år
og i de 3 BO-år (scrol til højre). Herudover kan anlægsspecialisten angive en endelig
anlægsbogføringsgruppe og forventet levetid, når anlægget er færdigudviklet. Herved simulerer SBS
resultatet af det færdige anlæg, således at konsekvenserne fremgår i SBS og det derved er muligt at se den
fulde driftseffekt af anlægget i SBS
I indtastningsskemaet budgetteres der kun på de to anlægsbogføringstyper ’Nedskrivning’ og ’Anskaffelser’.
I tilfælde hvor der er et faktisk forbrug på anlægget, vil anlægsbogføringstypen automatisk være udfyldt
med ’Anskaffelse’. ’Nedskrivning’ anvendes såfremt der ønskes at budgettere en nedskrivning. Dette gøres
med et negativt beløb (-).
Kolonnen ’Akkumuleret saldo dags dato’ viser de faktiske, realiserede data (udgifter), som er registreret på
anlægget (dags dato) i NS. Beløbet hentes fra LDV. Anlægsspecialisten kan sammenligne det aktuelle
budget med den foregående version af enten grundbudget eller udgiftsopfølgning.
Anlægget opdateres med de ekstra udgifter. Der budgetteres 200.000 kr. i sep. og okt., samt 100.000 kr. i
nov. Omkostningerne optages som tilgange - anskaffelser. Dertil opdateres ibrugtagningsdatoen til 122018:

Efter de nye udgifter er indlagt og ibrugtagningsdatoen opdateret, klikkes ’Beregn på ny’ for at se hvordan
budgettet vil se ud, eller ’Gem data’ som lagre data i systemet, via ’Analysis’:

Ved ovenstående opdateringer følger nærværende resultat:
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’Total’-kolonnen viser nu en opdateret anlægsværdi for projektet på 3.500.000, samt en senere
ibrugtagningsdato: 12-2018.
Feltet ’Budgetkommentar’ benyttes til at angive evt. information til anlægget, med op til 250 karakterer.

I kolonnerne ”Endelig anlægsbogf.gr.” og ”Endelig levetid mdr.” angives værdierne for det endelige anlæg
(simulerede anlæg). Såfremt der ikke angives værdier anvendes de i skemaet oplyste foruddefinerede
værdier.

Det endelige anlæg, hvorpå der efter ibrugtagning skal afskrives, oprettes således automatisk på basis af
data i dette inputskema. Anlægget oprettes med samme anlægsnummer som udviklingsprojektet, men
med en anden anlægsbogføringsgruppe.
Input (NS budgetanlæg)
I dette faneblad kan der budgetteres korrektioner på NS budgetanlæg, som er oprettet i Navision med
markering for budgetanlæg. Fremgangsmåden for at indbudgettere korrektioner til et NS Budgetanlæg er
de samme som i fanebladet ”Input(Eksisterende)”. Følgende gælder for dette faneblad:



 Fanebladet viser kun anlægsbogføringsgrupperne ’IMM UDV PR’ og ’IGANG ARB’,
 Der medtages kun aktive og ikke-spærrede anlægsnumre for NS budgetanlæg
 Der beregnes ikke afskrivninger i fanebladet - dette sker via et SBS-anlæg
Såfremt anlægget er på lokale dimensioner i Navision, kan disse udledes. Fanebladet er kun relevant,
hvis der er oprettet budgetanlæg i NS. Eventuelle manglende anlæg skal således oprettes i Navision og
markeres som budgetanlæg, før de vil fremgår her.

Funktionaliteten for budgetteringer mv., sker på tilsvarende vis som i forrige afsnit:
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Markeringen for budgetanlæg, kan fjernes i NS. Herefter vil anlægget fremgå som et ’almindeligt’ NS anlæg,
som der kan registreres faktiske data på. Anlægget vil herefter fremgå af fanebladet ’Input (Eksisterende)’ foregående afsnit.
Input (SBS anlæg)
Fanebladet anvendes til budgettering af udviklingsprojekter ved hjælp af SBS-anlæg.
Dette kan benyttes til at budgettere investeringerne på et anlæg, der endnu ikke er oprettet i Navision.
Der kan indtastes på tre faste dimensioner, i kombination med delregnskab, FL-formål, anlægsnummer- og
bogføringsgruppe. Det samme SBS-anlægsnummer, fx SBS01, kan budgetteres flere gange, ved at anvende
forskellige dimensionskombinationer og anlægsbogføringsgrupper.
Fremgangsmåden for indtastning og lagring af data, er tilsvarende som gennemgået i arket ’Input
(eksisterende)’. Beregning af afskrivninger og renter på simulerede færdige anlæg sker på samme måde,
ved at der angives en endelig levetid og endelig anlægsbogføringsgruppe:

Der kan ikke registreres faktisk forbrug på et SBS-anlæg. I så fald skal anlægget oprettes i NS. Herefter vil
det fremgå af arket ’Input (eksisterende)’, hvis der ønskes at budgetteres yderligere.
Filtreringsfunktionen virker på tilsvarende vis her, hvor der kan afgrænses på fast dimension 1 (her FMsted), delregnskab, FL-formål, fast dimension 2 (her Aktivitet), fast dimension 3 (her ikke aktiv, da denne
ikke anvendes), anlægsnr, og anlægsbogføringsgruppe:
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Rapport oversigt
Budgetposterne fra ovenstående tre inputskemaer kan ses og kontrolleres i den procesindbyggede rapport.

I arket ’Rapport oversigt’ fremgår disse med visning af faste dimensioner:

For at få vist eventuelle øvrige dimensioner, som kan være tilknyttet anlæg, udledes disse ved at klikke på
’Vis alle dimensioner’ under ’Analysis’:

Dette opdaterer rapporten, så budgetposterne vises med eventuelle lokale dimensioner:

Rapporten viser kun de anlæg, der er foretaget ændringer for i de tre foregående faneblade. Såfremt
anlægsspecialisten vil se et overblik over den samlede anlægsmasse, henvises til afsnit 3.2.1.
Den akkumulerede saldo dags dato indeholder de faktiske bevægelser på NS anlæg fra LDV. Kolonnen ’2017
Resterende saldo’, viser det resterende forbrug, som forventes i det aktuelle budgetår, eksempelvis når
man lægger grundbudget for det kommende år. ’Total’ opsummerer det periodeopdelte budget for året.
Filtret anvendes på tilsvarende vis, som gennemgået i forrige afsnit – afgræsning på dimensioner.
De indtastede tal kan endvidere kontrolleres via den procestilknyttede rapport (se afsnit 3.2.1).
3.1.1.2

Simulering af investeringssum, ibrugtagningstidspunkt og levetid

Anlægsspecialisten har mulighed for at foretage anlægssimuleringer, for immaterielle udviklingsprojekter
under opførsel. Dette kan benyttes til at simulere ændringer på et givent udviklingsprojekt, eksempelvis
ændringer investeringssum, ibrugtagningstidspunkt eller levetid.
Simuleringerne foretages på årsbasis - dvs. ingen månedsopdeling – og det er muligt at simulere
investeringssum, levetid og afskrivninger for op til 50 år. Der regnes fra budgetåret knyttet til den aktuelle
version.
I proces flowet (se afsnit 3.1.1.2), vælges ’Simulering – Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arb.’:
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I ledetekstvinduet angives relevant budgetversion, fast dimension 1 og delregnskab for anlægget, som det
ønskes at foretage simuleringer på. Dette kunne eksempelvis være:

I det nedenstående skærmbillede vælges herefter det relevante anlæg via cellen til venstre for cellen ’Vælg
Anlæg via tragt’ – eksempelvis fremgår af nedenstående skærmbillede ANL100771.
Såfremt det er et anlæg, der eksisterer i Navision, vil anlæggets værdier automatisk blive hentet, som det
fremgår på nedenstående skærmbillede:

Herefter kan anlægsspecialisten foretage forskellige scenarie beregninger med eksempelvis forskellige
muligheder afskrivningsstart, levetid (måneder) og summer.
Ved simulering af SBS-anlæg (se afsnit Input (SBS anlæg)) skal anlægsspecialisten angive relevante
dimensionsværdier i de røde felter, som det fremgår nedenfor. Dette skyldes, at et SBS-anlæg kan
anvendes på flere forskellige dimensionskombinationer. Anlægsspecialisten er i dette tilfælde nødt til at
kvalificere præcist hvilken dimensionskombination for SBS-anlægget, der skal foretages simuleringer af:
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Når dimensionsværdierne på SBS-anlægget er indtastet, fremkommer nedenstående skærmbillede, og der
kan indtastes simuleringsscenarier, forskellige værdier for afskrivningsstart og investeringssumme:

Såfremt det ønskes at foretage ændringer baseret på simuleringer, gøres dette i inputskemaet for
budgettering af nye anlægsinvesteringer på SBS-anlæg (se afsnit 3.1.2).
3.1.1.3

Aktivering af medgåede lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger

I det følgende behandles hvordan der budgetteres medgående lønomkostninger og indirekte
produktionsomkostninger (IPO) til budgettet til udviklingsprojekter (se afsnit 3.1.1).
Aktiveringen sker direkte i institutionsbudgettet, og kan kun indtastes på de tre fast dimensioner,
delregnskab og FL-formål. Dette betyder, at selvom inputskemaet findes i anlægsspecialistens proces flow,
er det ikke en del af anlægsbudgettet og sker ligeledes ikke på individuelle anlæg
Forud for aktiveringen er det centralt at de ovenstående omkostninger er indregnet i anlæggets
anskaffelsessum og anlægsværdien for det pågældende anlæg – ellers gøres dette
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Derimod budgetteres ét samlet beløb for den relevante dimensionskombination, for henholdsvis fradrag
for anlægsløn (19.20) og fradrag for øvrige interne medgåede produktionsomkostninger (19.40).
Det anbefales derfor, i forbindelse med indtastningen, at anvende kolonnen ”aktivitetsforudsætninger” til
at angive eksempelvis anlægsnummer.
I proces flowet (se afsnit 3.1.1.), vælges ’Aktivering af medgåede lønomkostninger/IPO:

I følgende eksempel indlægges interne omkostninger på 100.000 kr. til anlægget, i november måned:

Omkostninger der skal aktiveres, indtastes med negativt fortegn, som i ovenstående. Her er endvidere
angivet anlægsnummeret, i cellen ”aktivitetsforudsætninger”, som aktiveringen omhandler. Der er
endvidere mulighed for at indlægge høj, lav eller middel risikoprofil og evt. link.
3.1.2

SBS-anlæg - nye anlægsinvesteringer

I det følgende behandles SBS-anlæg, som kan bruges til budgettering af nye anlægsinvesteringer, og når der
ønskes at få beregnet afskrivninger til immaterielle udviklingsprojekter, der endnu ikke foreligger
ledelsesmæssig beslutning om ibrugtagning af (se afsnit 3.1.1).
Herved kan indlægges en anskaffelsessummer og afskrivningsstart, hvoraf der automatisk beregnes
afskrivninger i det periodeopdelt budget.
Via anlægsbogføringsgruppen tildeles anlægget en centralt defineret levetid. Der er mulighed for at
indlægge en korrektion til denne, om nødvendigt.
Der foretages udelukkende budgettering på faste dimensioner eller ALIAS, og såfremt det er
hensigtsmæssigt, kan der vælges at benytte data fra tidligere budgetversion (se afsnit 2.2. og 2.3).
Inputskemaet indeholder en automatisk beregning/simulering af månedlige afskrivninger for op til 50 år,
som gemmes i SBS Anlæg, samtidigt med at investeringen indlægges, knyttet til det aktuelle budgetår.
Når anlægget er godkendt, oprettes/konkretiseres det i NS.
Herved bliver det en del af den eksisterende anlægsmasse, der kan budgetteres korrektioner på og findes i
projektmappen for (eksisterende) NS anlæg (se afsnit 3.1.3).
SBS-anlægget fjernes herefter i det nye budget i forbindelse med, at det er kopieret over i en ny
budgetversion for det nye budget – se evt. afsnit 2.2.
I proces flowet vælges ’SBS-anlæg’, som består af to projektmapper:
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Budgettering af nye anlægsinvesteringer kan gøres på både de tre faste dimensioner og/eller ALIAS - begge
i kombination med FL-formål, SBS-anlægsnr. og anlægsbogføringsgruppe. Disse behandles i nedenstående
afsnit.
3.1.2.1

SBS-anlæg - faste dimensioner

I proces flowet vælges ’Nye anlægsinvesteringer’ (Faste dimension…):

Der angives relevante værdier i ledetekstvinduet. Her skal indtastes budgetansvar (fast dimension 1) og
budgetversion (bogføringskreds hentes automatisk via proces flowets opsætning):

Dette åbner projektmappen med brugerens (default) delregnskab, hvor anlægsspecialisten kan indlægge
nye anlægsinvesteringer. Der er mulighed for at skifte delregnskab via filtret inde i indtastningsskemaet,
eller ændre opstartsværdier (se afsnit 3.7).
Udviklingsprojektet fra forrige afsnit (se afsnit 3.1 og 3.1.1), indlægges på en given dimensionskombination,
med en total værdi på 3,6 mio. kr.:

I det ovenstående er indlagt et SBS-anlæg på en given dimensionskombination med en værdi af
anlægsinvestering på 3,6 mio. kr. med reference til udviklingsprojektet. Anlægget er tildelt en levetid på 3
år (36 måneder), som her ikke er manuelt korrigeret med afskrivningsstart fra december måned 2018.
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Det anbefales at knytte en budgetkommentar til indtastningen for yderligere og fremadrettet behandling af
anlægsbudgettet, som det er tilfældet her med reference til det immaterielle anlæg.
Via rapporten ’Anlægsinvesteringer ex. imm.udv. og igangv.arb. - overblik’ kan indtastninger kontrolleres
for indtastede SBS-anlæg:

Rapporten indeholder følgende fire ark:
Disse rummer forskellige rapporteringsmuligheder. For yderligere information vedrørende rapporten og
arkene henvises til rapport i afsnit 3.2.1.
3.1.2.2

SBS-anlæg – ALIAS

Budgettering på ALIAS er tilsvarende som beskrevet i ovenstående afsnit 3.1.2.1 med den eneste forskel, at
der automatisk udledes de dimensioner, der er tilknyttet ALIAS’et.
Via proces flow (se afsnit 3.1.2), vælges ’Nye Anlægsinvesteringer (Alias dimensioner)’:

I inputskemaet foretages budgettering på delregnskab og fast dimension 1, ALIAS, SBS-anlægsnumre og
anlægsbogføringsgruppe.

Indtastninger kan ses og kontrolleres via rapporten ’Anlægsinvesteringer ex. imm.udv. og igangv.arb. overblik’. Der henvises herom, til afsnit 3.2.3.
3.1.3

Navision Stat anlæg og korrektioner til eksisterende anlæg

Anlægsspecialisten kan løbende registrere ændringer til institutionens eksisterende anlægsmasse.
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Udgangspunktet for de eksisterende anlægsinvesteringer er en kopi af LDV´s fremskrivninger af
afskrivninger og akkumuleret anskaffelsessum og afskrivninger (se evt. afsnit 2.1).
Her kan afskrivninger og levetiden ændres, som enten vil have indflydelse på driftsresultatet (tilkøb,
afskrivninger, nedskrivninger tab/gevinst ved afgang og slag, tab/gevinst, nedskrivning) og/eller den
investerede anlægskapital.
Af hensyn til transaktionssporet overskrives LDV-data ikke - når der budgetteres, tildeles justeringerne en
særskilt datatype, som kan kontrolleres i relevante anlægsrapport (se afsnit 3.2.2.2).
Anlægsposterne vises med værdier af fast dimension 1 og delregnskab. Når data gemmes, udledes
automatisk fast dimension 2 og 3 samt eventuelle lokale dimensioner, på baggrund af anlægsnummeret i
NS, og de dertil knyttede dimensioner. Det er muligt at få vist alle dimensioner, undervejs i processen,
hvilket behandles.
Der budgetteres ikke med primo korrektioner og ressortomlægninger eller tages højde for evt.
neutralisering, i forbindelse med udgiftsbaseret bevilling (fx nationalejendom, infrastruktur mv.).
Dette sker i institutionsbudgettet, direkte på SKS-konti, via udgiftsbaseret bevilling - modpost til
afskrivningen, eller flytning af afgang mellem konti, foretages ved manuelle korrektioner (+/-).
3.1.3.1

Korrektioner til eksisterende anlægsinvesteringer

I det følgende behandles anlægsspecialistens opgaver ved korrektion af den eksisterende anlægsmasse.
Der er her tale om anlæg der er taget i brug, og beregnet afskrivninger for. Dvs. udviklingsprojekter under
opførelse, som er oprettet i Navision, er ikke inkluderet her.
Her kan anlægsspecialisten korrigere anlæg, ifm. tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger,
nedskrivninger, tab, gevinst og fremtidige afskrivninger mv. Disse foretages i to trin:
1. Først justeres afskrivninger manuelt
2. Herefter korrigeres anlægget med de relevante bevægelser
Indtastninger foretages manuelt, med mulighed for at tilknytte budgetkommentarer.
Budgetteringen tager afsæt i projektmappen ’NS Anlæg (LDV)’:

Når denne åbnes, indtastes budgetversion i ledetekstvinduet. Her er angivet GI18. Der er endvidere
mulighed for at afgrænse på fast dimension 1 og/eller delregnskab:
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Herefter åbner projektmappen, som består af to rapporter og to inputskemaer:

Disse understøtter reguleringen af eksisterende anlæg, og behandles i det nedenstående.

Rapport saldo (NS anlæg)
I det første faneblad vises institutionens anlægsanskaffelser, akkumulerede afskrivninger og saldi pr. anlæg:

Der vises et samlet overblik over anlægsmassen, der kan benyttes til f.eks. at fremsøge information ved,
inden der foretages relevante korrektioner.
Det er ikke muligt at ændre budgettet i rapporten. Dette sker i de følgende to ark.
Hvis det konkrete anlæg ikke findes, kan det skyldes, at det er inaktivt, spærret eller har påført en anden
værdi for fast dimension 1 og/eller delregnskab, end hvad der er indtastet i ledetekstvinduet. Dette gælder
tilsvarende for de følgende ark.
I de nedenstående faneblade gennemgås et budgetteringseksempel med udgangspunkt i følgende anlæg,
som skrottes – dvs. en afgang uden indtægt:
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Anlægget har en anskaffelsessum på 1,0 mio. kr., en afskrivningsstart d. 01.12.2013 og en levetid på 5 år
(60 måneder). Dette skrottes.
På baggrund af skrotningen, vil anlægget være fuldt afskrevet pr. 01.04-2018. De akkumulerede
afskrivninger pr. 03-2018 er 866.667 kr. og registrerede afskrivninger for den resterende del af 2018 (dvs.
fra april og til og med november) er på 16.667 kr. pr. måned.
Input afskr (NS Anlæg)
I fanebladet ’Input afskr (NS Anlæg)’, justeres afskrivningerne manuelt som følge af den
anlægsbogføringstypebevægelse, der indlægges i fanebladet ’input ansk afg gev tab ned’, via næste afsnit.
I forbindelse med skrotningen ses her anlægget for budgetteringsscenariet og dets fremadrettede
afskrivninger (ved at scrolle til højre, ses/kontrolleres evt. afskrivninger via de 3 BO-år):

På baggrund af skrotningen korrigeres afskrivningerne for de berørte perioder. Disse fjernes og erstattes
med 0, hvorefter data gemmes, med følgende resultat:

Input ansk afg gev tab ned (Eks)
I nærværende faneblad, inputskemaet ’Input ansk afg gev tab ned (Eks)’, budgetteres bevægelser såsom
salg, tilkøb, skrotning, tab/gevinst og nedskrivninger.
Er der ikke budgetteret korrektioner i budgetversionen (eller kopieret sådanne til versionen), starter
inputskemaet tomt med 5 rækker til input af korrektioner.
I det følgende indtastes relevante bevægelser, der hører til skrotningen af anlægget fra eksemplet anvendt
ovenfor:

Korrektionerne kan ses i den procestilknyttede rapport (se afsnit 3.2.2.2), eller ved følgende
procesindbyggede rapport og sidste ark, som er vist her.
Rapport afskr (NS anlæg)
I det sidste faneblad, rapporten ’rapport afskr (NS anlæg)’, præsenteres en samlet oversigt over
afskrivninger fra LDV, samt de korrektioner til afskrivningerne, der måtte være lagt ind.
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Her kan anlægsspecialisten således danne sig et overblik over den samlede ”historik” for afskrivningerne på
et givent anlæg.
I det følgende ses anlægget fra budgetteringseksemplet, og dets afskrivningsbevægelser:

Som et resultat af skrotningen påvirkes driftsresultatet for 2018 med i alt 183.333, hvoraf 50.000 kr.
(markeret med orange) udgør de allerede foretagne afskrivninger i året, mens 133.333 kr. (sort markering)
udgør de resterende afskrivninger for resten af året, som annulleres. Den langfristede gæld pr. april 2018
reduceres med 133.333 kr. i forbindelse med afgangen.
For en gennemgang af budgetteringseksempler vedrørende:







Nedskrivninger
Afgang med indtægt
Levetidsforlængende
Ikke-levetidsforlængende tilkøb
Afgang uden indtægt for anlæg med donation

henvises til bilag 2.
3.1.4

Revisionsspor

I arbejdet med budgetterne dannes revisionsspor for hver gang en bruger foretager opdateringer til
budgettet. Såfremt man ønsker at se revisionsporet for en specifik budgetpost, kan der højreklikkes med
musen på den relevante celle, hvorefter der vælges ’Spring’ og ’Revisionsspor’:
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Herefter fremkommer revisionsloggen for den pågældende, specifikke budgetpost:

3.2 Rapporter i SBS Anlæg
Ud over de procesindbyggede rapporter, som er tilknyttet budgetteringsprojektmapperne, kan
anlægsspecialisten se og kontrollere indtastninger via specifikke rapporter tilknyttet SBS Anlæg.
Via proces flowet (se afsnit 1.7), findes følgende fem rapporter:
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Disse understøtter anlægsspecialistens arbejde og giver mulighed for en overordnet kontrol af
anlægsinvesteringerne, herunder primo saldi for henholdsvis investeringer, afskrivninger og
værdireguleringer, samt budgetterede bevægelser i budgetåret og evt. BO-år.
Rapporterne gennemgås i det følgende afsnit.
3.2.1

Anlægsinvesteringer imm.udv. og igangv.arb. – overblik

Følgende rapport viser en oversigt over samtlige udviklingsprojekter og saldi. Heraf kan pengestrømme
(udgifterne) på igangværende arbejde og udviklingsprojekter, og hvornår betalingen falder, kontrolleres.
For udviklingsprojekter angives der en ibrugtagelsesdato, hvorefter udviklingsprojektet automatisk danner
en afgang (udviklingsprojekt) og tilgang (anskaffelse), når data gemmes. Såfremt der er angivet en
kommentar til udviklingsprojektet bliver denne kommentar nu også automatisk overført til anskaffelsen.
Kommentaren gengives én til én, men med angivelse af ”SIMULERET” foran kommentaren. De simulerede
kommentarer kan ses i kommentarkolonnerne i rapporterne vedrørende anskaffelser.
I proces flowet (se afsnit 3.2), vælges ’Anlægsinvesteringer imm. udv. og igangv.arb. – overblik’:

Via ledetekster vinduet indtastes relevante værdier, med mulighed for afgrænsning på fast dimension 1:

Projektmappen indeholder to ark:

I første ark ’Rapport oversigt’ vises en oversigt over alle budgetterede udviklingsprojekter, som er indlagt
ved afsnit 3.1.1.1:

Ønskes at se eventuelle lokale dimensioner per anlæg, klikkes ’Vis alle Dimensioner’:

Dette opdaterer skemaet, og alle dimensioner vises:
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I det andet ark, ’Rapport saldo’, vises en oversigt over saldi for udviklingsprojekterne, inklusiv en samlet
sum:

Ønskes at se eventuelle lokale dimensioner per anlæg, klikkes ’Vis alle Dimensioner’:

Dette opdaterer budgetposterne, og lokale dimensioner vises:

3.2.2

Anlægsinvesteringer ex. imm. udv. og igangv.arb overblik

Følgende rapport giver mulighed for at se oversigt over samtlige anskaffelser. Dette omhandler nye
investeringer (se afsnit 3.1.2) og den eksisterende anlægsmasse (se afsnit 3.1.3).
Rapporten indeholder fire faneblade, som giver et overblik over anlægsbudgettet, inklusiv budgetterede
anskaffelsessummer, afskrivninger, udgifter og hvilken effekt, som investeringer vil have på driften.
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I proces flowet (se afsnit 3.2) vælges projektmappen ’Anlægsinvesteringer imm. udv. og igangv.arb. –
overblik’:

Via ledetekstvinduet indtastes budgetversionen. Der kan afgrænses på fast dimension 1 (se evt. afsnit
3.2.1).
Projektmappen åbnes, og indeholder følgende fire faneblade, som består af fire forskellige rapporter:

Fanebladene behandles i det nedenstående.
3.2.2.1

Rapport oversigt

I det første ark, vises en oversigt over anlægsbudgettet med ibrugtagningsdatoer og afskrivninger, inklusiv
difference ift. forrige indlagte budget (her grundbudgettet fra 2018) og fremadrettede afskrivninger via de
3-BOår (scrolle til højre):

Rapporten åbner med visning på fast dimension 1. Ønskes at se udledninger til eventuelle, lokale
dimensioner, benyttes ’Vis alle dimensioner’ funktionerne under ’Analysis’:

Dette viser alle dimensioner, fast dimension 2 og 3 og udledning til lokale dimensioner, som er tilknyttet
anlæggene:

Bemærk, at når der klikkes på ’Vis alle Dimensioner’, uanset ark, slår det igennem samtlige steder.
Der kan endvidere filtreres i rapportens filtre-funktion under ’Analysis’:

Dette skubber inputskemaet til højre og åbner for filtrering på de dimensioner, der fremgår af
inputskemaet:


Hvor rapporten står med visning på fast dimension 1:
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3.2.2.2

Vises alle dimensioner, udvides filtrene og viser ekstra dimensioner som bogføringskredsen måtte
anvende:

Rapport oversigt datatyper

I det andet ark vises en tilsvarende rapport med den forskel, at kolonnens datatype fremgår.
Denne angiver budgetposternes bevægelser opdelt på datatyper (se evt. afsnit 1.6). Rapporten giver
således anlægsspecialisten mulighed for at se hvilke korrektioner, der er foretaget på et givent anlæg og
hvordan:

I ovenstående skema er rapporten vist, som den åbner, med udgangspunkt i en dimensionsværdi på fast
dimension 1 med mulighed for se udledning til alle dimensioner (se afsnit 3.2.2.1).
Rapporten er her vist med alle dimensioner:

Tilsvarende kan her benyttes filteringsfunktionalitet (se afsnit 3.2.2.1).
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3.2.2.3

Rapport oversigt over anlægsbogf.type

I det tredje faneblad vises en overbliksrapport over anlæggene, hvor de konkrete anlægsbogføringstyper
fremgår for hvert anlæg:

Denne viser budgetposternes bevægelser opdelt på anlægsbogføringstyper (se evt. afsnit 1.6), som viser de
korrektioner, der er foretaget til anlægget.
I ovenstående er rapporten vist som den åbner med selektion på fast dimension 1 og med mulighed for se
udledning til alle dimensioner (se afsnit 3.2.2.1). Rapporten er her vist med alle dimensioner:

Tilsvarende kan her benyttes filteringsfunktionalitet (se afsnit 3.2.2.1).
3.2.2.4

Rapport driftseffekt

I det fjerde faneblad vises en oversigt over den samlede anlægsmasses effekt på driftsresultatet, dvs. hvor
mange udgifter der vil være til afskrivninger:

I ovenstående er rapporten vist som den åbner med udgangspunkt i en dimensionsværdi på fast dimension
1 og med mulighed for se udledning til alle dimensioner (se afsnit 3.2.2.1). Rapporten er her vist med alle
dimensioner:
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Der kan her endvidere benyttes tilsvarende filtreringsfunktionalitet (se afsnit 3.2.2.1).
3.2.3

Anlægsinvesteringer – beregnede renter

Det er en forudsætning, at institutionen anvender anlægsmodulet for, at systemet kan udregne renterne
korrekt. Renter på anlægsinvesteringer, den langfristede gæld, beregnes per anlæg.
Indtastes investeringer direkte i institutionsbudgettet, medtages disse poster ikke i det beløb, hvorpå der
beregnes renter. Såfremt man ikke anvender anlægsmodulet, kan renteberegningen foretages manuelt og
herefter indarbejdes i institutionsbudgettet på budgetart 2620.
I SBS Anlæg sker beregningen pr. anlæg og budgetteres på de dimensioner, der anvendes til afskrivninger
og er gældende, når renteberegningen sker (overført fra NS anlægsstamdata).
Den samlede anlægskapital hvoraf der beregnes renter, opgøres som summen af den saldo, der overføres
pr. anlæg fra LDV og de budgetposter, der indlægges i anlægsmodulet – dvs. nye investeringer,
afskrivninger og korrigeringer af den eksisterende anlægsmasse ved konto 50XX/51XX – 87XX (donationer).
Renterne beregnes automatisk, og anlægsspecialisten kan til enhver tid se resultatet af beregningerne. På
basis af saldoen per måned og den af Økonomistyrelsen fastsatte rentesats, beregnes renter pr. måned.
Det er muligt at få opsat kvartalsvis visning af renter og afskrivninger. Ønskes en ændring fra per måned til
per kvartal kontakt systemforvaltningen.
Grundlaget der beregnes renter på kan ikke afstemmes med SKS regnskabsdata.
Den beregnede rente gemmes med anlægsbogføringstypen ’R’ og kan overføres til institutionsbudgettet,
hvor den gemmes på de faste dimensioner og budgetart 2630.
I proces flowet (se afsnit 3.2) vælges ’Anlægsinvesteringer – beregnede renter’:

Der angives relevante værdier i ledetekster vinduet (se afsnit 3.2.1) med mulighed for afgrænsning på fast
dimension og/eller delregnskab. Herefter åbnes projektmappen, hvor renterne pr. anlæg er beregnet:
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De lokale dimensioner kan udfoldes via ’Vis alle Dimensioner’ funktionen under ’Analysis’ fanen, hvis dette
er relevant. De beregnede renter pr. anlæg kan ses og kontrolleres i rapporten ’Anlægsoversigt –
primoværdi og bevægelser’ (se nedenstående afsnit 3.2.4). Denne behandles i det følgende.
3.2.4

Anlægsoversigt – primoværdi og bevægelser

Anlægsspecialisten kan foretage kontrol af primo saldi pr. anlæg, for investeringer, afskrivninger,
værdireguleringer samt budgetterede bevægelser i budgetåret og BO-årene.
I proces flowet (se afsnit 3.2) vælges ’Anlægsoversigt – primoværdi og bevægelser’:

Der angives relevante værdier i ledetekster vinduet (se afsnit 3.2.1) med mulighed for afgrænsning på fast
dimension 1.
Anlægsoversigten vises uden og med donationer. Eftersom de to rapporter er ens i opbygningen bliver kun
”Anlægsoversigt ex donationer” som bliver beskrevet.
I rapporten kan der kontrolleres på tværs af den samlede anlægsmasse samt anlægsbogføringsgrupper:
Fanerne ”Anlægsoversigt ex donationer” og ”Anlægsoversigt inkl. donationer”
Følgende rapport fremkommer:

Rapporten indeholder følgende felter i dimensionsområdet i rækkerne:
-

Anlægsbogføringsgruppe
Anlægsnr (NS anlæg)
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- Beskrivelse (fra NS stamdata)
I vedlagte eksempel illustreres systematikken for

Her vises et udviklingsprojekt, der bliver til et endeligt anlæg (simuleret anlæg):

ANL100972 med anlægsbogføringsgruppe IMM UDV PR har ibrugtagningsdato i 2018, hvorfor
afgangen/salget kan ses i ”Øvrige værdireguleringer 2018” med den samlede investeringssum på 199.776
(efter nedskrivning på 200.000).
Den endelige anlægsbogføringsgruppe for ANL100972 er fastsat til ”INFRASTRUK”, hvor tilgangen på
199.776 kan se i ”Anskaf./Invest. 2018”, ligesom der påbegyndes afskrivninger i 2018.
Tilsvarende illustration for et SBS dummyanlæg, hvor udviklingsprojektet SBS01 bliver til et endeligt anlæg
SBS01S:

Fanen ”drifteffekt”
I fanen ”drifteffekt” har vi det følgende vindue:
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Den samlede driftseffekt for alle anlægsinvesteringer inkl. simulerede anlæg vises i rapporten. Bemærk, at
dette er den eneste rapport, der viser den samlede driftseffekt, idet øvrige rapporter er opdelt på
udviklingsprojekter og anskaffelser ekskl. udviklingsprojekter.
3.2.5

Validér LDV og budgetversion

Anlægsspecialisten kan sammenligne indlagte indtastninger til anlægsbudgettet (se afsnit 2.1), med data fra
LDV.
I proces flowet (se afsnit 3.2), vælges ’Valider LDV & budgetversion’:

Der angives relevante værdier i ledetekster vinduet (se afsnit 3.2.1), med mulighed for afgrænsning på fast
dimension 1 og delregnskab. Herefter åbnes rapporten. F.eks. er her angivet med ovenstående fire steder:

Rapporten sammenholder anlægsdata i SBS Anlæg og LDV på den ønskede afgrænsning. Her kan
anlægsspecialisten sammenligne og se eventuelle differencer mellem data fra LDV og budgetversionen. Der
kan klappes ud [+] og lukkes [-] for at se data på månedsbasis både i indeværende og BO-årene.
3.2.6

Sammenlign version med version

Følgende rapport er opbygget på tilsvarende vis som forrige rapport til validering af LDV og version (se
afsnit 3.2.5). Rapporten giver mulighed for at sammenligne anlægsdata mellem budgetversioner.
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I proces flowet (se afsnit 3.2) vælges ’Sammenlign version med version’:

I ledetekstvinduet indtastes budgetversioner der ønskes sammenlignet, og der kan afgrænses på fast
dimension 1 og delregnskab:

Som eksempel ses neden for rapporten baseret på ovenstående selektion af opfølgningsversion for første
kvartal, 2018, sammenlignet med grundbudgettet for 2018:

Rapporten kan benyttes til at sammenligne to budgetter, f.eks. udgiftsopfølgningen for kvartal 1, med
grundbudgettet for 2018.
3.2.7

Sammenlign SBS modul og decentralt budgetmodul

I følgende rapport kan det aktuelle budget i SBS Anlæg sammenlignes med det anlægsbudget, der senest er
frigivet til institutionsbudgettet.
I proces flowet (se afsnit 3.2) vælges ’Sammenlign SBS modul og decentralt budgetmodul’:

I ledetekster vinduet indtastes budgetversioner der ønskes sammenlignet, og der kan afgrænses på fast
dimension 1 og delregnskab:
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I rapporten fremgår det aktuelle anlægsbudget, og den seneste version der er kopieret til
institutionsbudgettet kan sammenlignes. Der fremgår desuden en difference-kolonne pr. budgetpost, og
der vises data for budgetåret aflæst af versionen, samt de tre BO-år:

3.2.8

Dialogværktøj

Dialogværktøjet giver budgetlæggeren og anlægsspecialisten mulighed for at kommunikere omkring
eksisterende anlæg og fremtidige investeringer.
Det illustreres kun for budgetlæggeren perspektiv, men det er samme funktionalitet for anlægsspecialisten
blot med kolonnen ”Kommentarer specialist”.
I dialogværktøjet kan budgetlægger f.eks. skrive kommentarer til anlægsspecialisten om ibrugtagningsdato,
budgetteret forbrug og nedskrivninger. Budgetlægger kan også angive anlægsbogføringsgruppe og/eller
levetid for udviklingsprojektet, når det tages i brug. Det er herefter anlægsspecialistens opgave at foretage
ændringerne eller at skrive tilbage til budgetlægger vedrørende ændringerne. Når anlægsspecialisten har
foretaget ændringerne, kan de ses i nærværende inputskema.
Under ’Investeringer/anlæg’ vælges ’Validér anlæg’:
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Valider anlæg åbner op med disse tre faner:

Som alle giver anlægsspecialisten mulighed at angive kommentarer til budgetlæggeren.
Fanen ”Udviklingsprojekter”
Inputskemaet ser således ud:

Til højre i skemaet finder den budgetansvarlige kolonnen ”Kommentar budgetansvarlig”, hvor der vil være
mulighed for at kommentere. Budgetlægger anvender inputskemaet til at kommunikere med
anlægsspecialisten om udviklingsprojekterne – både eksisterende anlæg, budgetanlæg og allerede
oprettede investeringsønsker. Budgetlægger kan endvidere se kommentarerne fra anlægsspecialisten, men
kan ikke ændre i disse kommentarer.
Dette er det samme princip for fanen ”Anskaffelser ekskl. udv.proj.”
Fanen ”Overordnede kommentarer”
Inputskemaet ser således ud:

Budgetlægger anvender inputskemaet til at kommunikere med anlægsspecialisten om investeringsønsker.
Det er samme princip som tidligere hvor budgetlægger, kan kun skrive kommentarer til anlægsspecialisten,
og disse kommentarer kan ses af anlægsspecialisten i et tilsvarende inputskema for anlægsspecialisten.
Budgetlægger kan kun kommentarerne fra anlægsspecialisten, men kan ikke ændre i disse kommentarer.
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Under ”detailpost” kan budgetlægger detaljere investeringsønsket med en fritekst, hvorved det også er
muligt at indlægge mange investeringsønsker på den samme kombination af fast dimension 1 (her Sted
Nyt) og delregnskab.
Det er anlægsspecialistens opgave at oprette investeringsønskerne eller at skrive tilbage til budgetlægger
vedrørende investeringsønskerne. Når anlægsspecialisten har oprettet anlæggene, vil de kunne ses i en af
fanerne ”Udviklingsprojekter” eller ”Anskaffelser ekskl. udv.proj.” afhængig af anlægsbogføringsgruppen.
Skemaet for anlægsspecialisten findes under ”Rapporter - anlægsmodul”  ”Validér anlæg” og der glæder
det samme princip.

3.3 Låneramme og anlægsværdi – decentralt budgetmodul
Institutionen kan kontrollere lånerammen, som er indlæst fra SKS, ved følgende rapport med overblik over
anlægsværdien.
Dette er en del af processen for institutionsbudgettet, der samler poster fra SBS Anlæg og
institutionsbudgettet, men er inkluderet her af hensyn til afledte processer og fuldstændigheden.
I anlægsspecialistens proces flow (se afsnit 1.7) vælges ’Låneramme og anlægsværdi – decentralt
budgetmodul’, herunder ’Låneramme og anlægsværdi’:

I ledetekster vinduet indtastes den ønskede budgetversion:

Rapporten består af følgende tre faneblade, der gennemgås nedenfor.
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3.3.1

Anlægsbalancer ift. låneramme

I det første faneblad kontrolleres den indlæste låneramme og den aktuelle anlægsbalance ultimo.
Derudover vises en procentmæssig udnyttelse af lånerammen. Data vises for budgetåret og de tre BO år:

3.3.2

Anlægsbalancer

I det andet faneblad vises en rapport over bogføringskredsens anlægsbalancer baseret på hele
anlægsmassen.
For indeværende budgetår vises data primo og ultimo, samt ultimo, for de tre BO år, opdelt pr.
anlægsbogføringsgruppe og –nr.:
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3.3.3

Låneramme

I det tredje faneblad vises en oversigt over lånerammen på hovedkontoniveau for budgetåret og de tre BOår:

3.4 Kopiér anlægsbudget til institutionsbudgettet
Efter anlægsbudgettet er færdigt, kan det frigives (ved kopiering) til institutionsbudgettet i den aktuelle
budgetversion. Dette inkluderer afskrivninger, nedskrivninger, tab/gevinster samt budgetterede til- og
afgange. Budgetkommentarer kommer ikke med i kopieringen til institutionsbudgettet.
Når data kopieres til institutionsbudgettet, påføres balanceposter værdien # i FL-formål, hvorimod
afskrivninger og renteudgifter bevarer deres FL-formål.
Hvor anlægsbogføringstypen i anlægsmodulet anvendes til klassificering af poster, og
anlægsbogføringsgruppen ifm. de 4- cifrede SKS-konti (se Bilag 1), benyttes de i forbindelse med
kopieringen til institutionsbudgettet til at udlede budgetarten.
I proces flowet (se afsnit 1.7) via ’Kopier til decentralt budgetmodul’, vælges ’Kopier til decentralt
budgetmodul’:

I ledetekster vinduet angives budgetversionen, som der ønskes at kopiere fra, til institutionsbudgettet.
Der er mulighed for at afgrænse på fast dimension 1 og/eller delregnskab, hvis det kun ønskes at frigive en
del af anlægsbudgettet, til institutionsbudgettet:
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Projektmappen indeholder fire faneblade, som behandles i det følgende:

3.4.1

Fra (Drift)

Fanebladet indeholder det samlede budget fra anlægsmodulets drift, som frigives til institutionsbudgettet
ved kopiering:

Via ’Analysis’ fanen benyttes kopieringsfunktionen for at overføre data til ’TIL’ fanen:

Bemærk, at kopieringen overskrider eventuelt data i ’TIL’ fanen. Dvs. såfremt der tidligere har været
overført data til institutionsbudgettet, vil dette fremgå af fanebladet ’TIL’ og blive overskrevet.
1.1.1 Fra (Balance)
Fanebladet indeholder det samlede budget fra anlægsmodulets balance, som frigives til
institutionsbudgettet ved kopiering:
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Via ’Analysis’ fanen, benyttes kopieringsfunktionen, for at overføre data, til ’TIL’ fanen:

Bemærk, at kopieringen overskrider eventuelt data i ’TIL’ fanen. Dvs. såfremt der tidligere har været
overført data til institutionsbudgettet, vil dette fremgå af fanebladet ’TIL’ og blive overskrevet.
3.4.2

Til

Fanebladet viser de anlægsdata, der allerede er kopieret til institutionsbudgettet i den pågældende
budgetversion, hvis der er nogle. Ved kopiering overskrives disse.

Her fremgår det, hvordan budgetposterne nu ligger på de respektive budgetarter i institutionsbudgettet. Er
resultatet tilfredsstillende, klikkes ’’Gem data’ via ’Analysis’ fanen:

Data vil herefter være overført og findes i institutionsbudgettet.
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3.4.3

Kontologik

Fanebladet viser en rapport med grundlaget for kopieringen af anlægsbudgettet til institutionsbudgettet.
Her fremgår den systemmæssige opsætning for kontologikken, ift. hvordan konti vil blive anvendt i
overførslen, og hvordan fortegn vendes:

3.4.4

Anlæg med budgetart

I fanebladet vises bogføringskredsens anlæg opdelt på dimensioner, datatyper og budgetart. De konkrete
budgetposter vil blive overført til de 4-cifrede budgetarter vedr. anlæg, som er obligatoriske i
institutionsbudgettet.

3.5 Låsningsfunktioner
Anlægsspecialisten har mulighed for at låse budgetversioner, så anlægsbudgettet ikke kan opdateres. Dette
anbefales, når anlægsbudgettet er udarbejdet og kopieret til institutionsbudgettet.
Låsningen er kun gældende i SBS Anlæg. Dvs. låsningen påvirker ikke muligheden for at redigere i
institutionsbudgettet eller SBS Løn.
I anlægsspecialistens proces flow (se afsnit 1.7) vælges ’Låsninger funktioner’, og herunder ’Låsning –
Anlæg’:
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Dette åbner ledetekstvinduet, hvor der angives bogføringskreds(e) og år for anlægsdata, der ønskes låst:

Excel-projektmappen består af følgende faneblade:
 Låsning - overblik
 Datalås 2B Version + Bogkreds
 Datalås 2U Version + Bogkreds
Disse behandles nedenfor.
Låsning – Overblik
Første faneblad indeholder en oversigt over farvekoder samt teknisk information om låsningen.
Datalås 2B Version + Bogkreds
I andet faneblad har anlægsspecialisten mulighed for at låse versioner relevante grundbudgetversioner:

Der låses ved at stille sig i cellen for versioner der ønskes at låses, og klikke på ’Lås’ funktionen:
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Ønskes det at låse en version op, fungerer det på tilsvarende vis ved at benytte ’Lås op’ boksen.
Datalås 2U Version + Bogkreds
I tredje faneblad har anlægsspecialisten mulighed for låse opfølgningerversioner, dvs. måneds og
kvartalsbudgettering:

Funktionalitet for lås- og åbning af versioner fungerer på tilsvarende vis som beskrevet ovenfor.
Efter eventuelle låsninger vil anlægsbudgettet ikke længere ændres. Versioner kan til enhver tid åbnes.

3.6 Rapporter – institutionsbudgettet
Anlægsspecialisten har derudover muligheden for at trække en række anlægsrapporter, som også er
tilgængelige i hhv. økonomifunktionens og den budgetansvarliges proces flow.:

Rapporterne er beskrevet i detaljer i de udarbejdede vejledninger for udarbejdelse af grundbudget og
udgiftsopfølgning.

3.7 Ændre opstartsværdier
Anlægsspecialisten kan ændre de opstartsværdier for bogføringskreds og delregnskab, som er knyttet til
anlægsspecialisten. Dette gøres via proces flowet (se afsnit 3.3), via ’Ændre opstartsværdier’ og herunder
’Ændringer af opstartsværdier’:
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Dette åbner følgende webbrowser:

Efter ændringer i opstartsværdier er foretaget, trykkes ’Gem’. Der kommer ikke et skærmbillede der
bekræfter, at opstartsværdierne er gemt. Projektmapperne åbnes herefter med udgangspunkt i
ovenstående valgte opstartsværdier. Anlægsspecialisten har via filter-funktionen i de konkrete Excelprojektmapper mulighed for at skifte til visning af et andet delregnskab end opstartsværdien
Såfremt anlægsspecialisten ønsker at skifte til visning af en anden bogføringskreds, kan dette gøres via
ledetekster vinduet.
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Bilag
Bilag 1 – SKS-arts udledning ifm. anlægsbogføringsgrupper og overførsel af anlægs- til
Institutionsbudgettet

Side 60 af 68

Bilag 2 – Budgetteringseksempler: Eksisterende NS anlæg fra LDV
Eksempel 1: Budgettering af nedskrivninger
Nedskrivning af lastbil (uforudset værdiforringelse).
Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.
Værdireduktion pga. uforudset hændelse pr. 01.07.2018: 60.000 kr.
Afskrivningsstart: 01.01.2016
Levetid: 5 år (60 måneder)
Akk. afskrivning pr. 06-2018: 150.000 kr.
Regulerede Afskrivning 2018 (07-12): 3.000 kr./md.
Reg. Afskrivning BO-1: 36.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-2: 36.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):
Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. Værdierne overskrives med det
nye afskrivningsbeløb (efter nedskrivning).

Trin 2. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):
Nedskrivningsbeløbet budgetteres i dette inputskema:
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Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger.

Budgetart

2018

51.53

-90.000

51.55

-48.000

22.50

+90.000

20.30

+48.000

2019

2020

-36.000

-36.000

+36.000

+36.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 138.000 kr. (afskrivning + nedskrivning), mens den langfristede gæld i
perioden 2018 reduceres med 138.000 kr. ifm. hhv. nedskrivning og afgang.
Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 er tilsvarende reguleret.

Eksempel 2: Budgettering af adgang med indtægt:
Afgang af lastbil.
Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.
Salgspris 175.000 kr.
Afskrivning start: 01.01.2016
Levetid: 5 år (60 måneder)
Forventet Afgang 07-2018
Akk. afskrivning pr. 06-2018: 150.000 kr.
Gevinst: 25.000 kr.
Reg. Afskrivning 2018 (07-12): 5.000 kr./md.
Reg. Afskrivning BO-1: 60.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-2: 60.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.
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Trin 1. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):
Afskrivninger overskrives – tilsvarende som eksempel 1.

Trin 2. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):
Alle bevægelser budgetteres i dette inputskema:

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):
Justeringerne fremgår i rapporten - tilsvarende som eksempel 1.

Eksempel 3: Budgettering af levetidsforlængende tilkøb

Levetidsforlængende renovering af lastbil.
Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.
Renovering pr. 01.07.2018: 60.000 kr.
Forlænget levetid: 12 måneder
Afskrivning start: 01.01.2016
Opr. Levetid: 5 år (60 måneder)
Akk. afskrivning pr 06-2018: 150.000 kr.
Afskrivning 2018 (07-12): 30.000 kr./md. (uændret)
Afskrivning BO-1: 60.000 kr. (uændret)
Afskrivning BO-2: 60.000 kr. (uændret)
Reg. Afskrivning BO-3: 60.000 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):
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Anskaffelsen (renovering) på 60.000 kr. indlægges i dette skema.

Trin 2. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):
Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. Værdierne overskrives med nye
afskrivningsbeløb i de ekstra 12 måneder.

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger.

Budgetart

2018

2019

2020

51.52

60.000

51.55

-60.000

-60.000

-60.000

20.30

60.000

60.000

60.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 0 kr. i 2018, mens den langfristede gæld i perioden 2018 stiger med 60.000
kr. ifm. tilgang.
Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 er uændret, mens driftsbudgettet for 2021 er påvirket med de
afskrivningerne for de ekstra 12 måneder (levetidsforlængelsen).

Eksempel 4: Budgettering af ikke-levetidsforlængende tilkøb
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Eksempel: Levetidsforlængende renovering af lastbil.
Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.
Renovering pr. 01.07.2018: 60.000 kr.
Forlænget levetid: 0 måneder
Afskrivning start: 01.01.2016
Opr. Levetid: 5 år (60 måneder)
Akk. afskrivning pr 06-2018: 150.000 kr.
Regulerede afskrivning 2018 (07-12): 7.000 kr./md.
Reg. Afskrivning BO-1: 84.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-2: 84.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

Anskaffelsen (renovering) på 60.000 kr. indlægges i dette skema.

Trin 2. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):
Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. Værdierne overskrives med det
nye afskrivningsbeløb.

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):
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Rapporten viser de korrigerede afskrivninger.

Budgetart

2018

2019

2020

51.52

60.000

51.55

-72.000

-84.000

-84.000

20.30

72.000

84.000

84.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 12.000 kr. i 2018, mens den langfristede gæld i perioden 2018 stiger med
60.000 kr. ifm. tilgang.
Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 stiger med 24.000 kr.

Eksempel 5: Budgettering af afgang uden indtægt for anlæg med donation
Eksempel: Afgang af lastbil med delvist donation.
Oprindelig anskaffelsesbeløb: 300.000 kr.
Donerede beløb: 100.000 kr.
Afskrivning start: 01.01.2016
Levetid: 5 år (60 måneder)
Forventet Afgang 07-2018
Akk. afskrivning pr 06-2018: 150.000 kr.
Tab: 150.000 kr.
Reg. Afskrivning 2018 (07-12): 5.000 kr./md.
Reg. Don.afskrivning: -1.667 kr./md.
Reg. Afskrivning BO-1: 60.000 kr.
Reg. Donations afskrivning BO-1: -20.000 kr.
Reg. Afskrivning BO-2: 60.000 kr.
Reg. Donations afskrivning: BO-2: -20.000 kr.
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Reg. Afskrivning BO-3: 0 kr.
Reg. Donations afskrivning BO-3: 0 kr.

Trin 1. Inputskema: Input afgang gev tab ned (Eks):

Indlæg alle poster undtagen afskrivninger i dette inputskema – for begge anlægsbogføringsgrupper.

Trin 2. Inputskema: Input afskr (NS anlæg):
Inputskemaet fremkommer med de værdier, som er overført fra LDV:

Nu overskrives værdier for de perioder, hvor afskrivningerne er ændret. I dette tilfælde overskrives de med
værdien ’0’ – for begge anlægsbogføringsgrupper:

Trin 3. Rapport afskr. (NS anlæg):

Rapporten viser de korrigerede afskrivninger (for budgetperioden).
Når denne korrektion overføres til institutionsbudgettet, dannes følgende budgetposter:
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Budgetart

2018

51.54

-300.000

87.30

100.000

51.55

180.000

51.55

-30.000

87.44

-60.000

87.44

10.000

22.90

150.000

21.90

-50.000

20.30

30.000

20.10

-10.000

Driftsresultat påvirkes med i alt 170.000 kr. (afskrivning + tab), mens den langfristede gæld i perioden 01-06
reduceres med afskrivningerne og pr. juli 2018 reduceres med 100.000 kr. ifm. afgang.
Budgettet for afskrivning i 2019 og 2020 er nul.
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