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1.1 Indledning 

I denne vejledning gennemgås anlægsbudgettering, sådan som processen er tilrettelagt for anlægsspeciali-
sten i SBS. 

Vejledningen henvender sig til de institutioner, der har valgt at anvende specialistmodulet i SBS til budgette-
ring af anlægsinvesteringer. 

Konkret vil anlægsspecialisten kunne bidrage med følgende elementer i anlægsbudgetteringen: 

• Justering af anlægsposteringer på eksisterende anlægsaktiver (både egentlige anlægsaktiver og 
udviklingsprojekter)  

• Oprettelse af anlægsposteringer på nye anlægsaktiver i SBS (både egentlige anlægsaktiver og ud-
viklingsprojekter) 

• Ændring af ibrugtagningsdato på udviklingsprojekter, beregning af afskrivninger og beregning af 
rentevirkning af anlægsinvesteringerne. 

Faktaboks – udviklingsprojekter og egentlige anlægsaktiver: 

Et udviklingsprojekt er et anlægsaktiv i opbygningsfasen. På udviklingsprojektet opsamles løbende udgifter til opbyg-
ningen. Når udviklingsprojektet ibrugtages overføres udviklingsprojektets saldo til et egentligt anlægsaktiv og afskriv-
ning påbegyndes. 

Udviklingsprojekter opdeles formelt i igangværende arbejder (materielle) og udviklingsprojekter (immaterielle) i dag-
lig tale benævnes begge type dog ofte som udviklingsprojekter. 

 Processen 

Den budgetansvarliges bidrag til anlægsbudgetteringen er et led i den samlede anlægsbudgetteringsproces. 
Den samlede proces er vist i figuren: 

 

 

Processen overordnet: 

• Økonomifunktionen starter procesflow, der omfatter anlægsbudgettering i SBS. 

• Anlægsspecialisten varetager den detaljerede anlægsbudgettering. Dette omfatter indlæsning af 
stamdata, saldi og fremskrivninger på eksisterende anlæg fra Navision Stat/LDV, justering og opret-
telse af (nye) anlægsposter (anskaffelser, skrotning, salg, ibrugtagning mv.) samt beregning af af-
skrivninger og renter. 
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• Den budgetansvarlige kan bidrage til anlægsspecialistens budgetudarbejdelse i SBS med disse om-
råder: Budgettering af tilgang af nye anlæg, budgettering af udgifter på eksisterende udviklingspro-
jekter samt justering af udviklingsprojekters ibrugtagningsdato.  

• Når anlægsspecialisten (og evt. den budgetansvarlige) har afsluttet den detaljerede anlægsbudget-
tering, overgår budgettet til økonomifunktionen. Økonomifunktionen har mulighed for at justere an-
lægsbudgettet med supplerende anlægsposter, hvorefter det detaljerede anlægsbudget overføres til 
det generelle institutionsbudget. 

Den præcise tilrettelæggelse af anlægsspecialistens opgaver (herunder samarbejdet med den budgetan-
svarlige) fastlægges lokalt og vil i praksis afhænge af faktorer som størrelsen af anlægsporteføljen, den lo-
kale organisering af anlægsområdet og lignende.  

 Hvornår 

Anlægsbudgetteringen bør som hovedregel ske som led i udgiftsopfølgningen. Det anbefales i den forbin-
delse, at økonomifunktionen igangsætter anlægsbudgetteringen i god tid inden udgiftsopfølgningen (måne-
den før). 

Derudover kan økonomifunktionen bestemme, at anlægsbudgetteringen sker hyppigere/på andre tidspunk-
ter end ved udgiftsopfølgningen, såfremt lokale styringsbehov i forhold til investeringsbudgettet godtgør det. 

 Forudsætninger 

Som det fremgår af procestegningen ovenfor, forudsættes det, at økonomifunktionen har startet procesflow, 
der omfatter anlægsbudgettering. 

I praksis anbefales det, at økonomifunktion, anlægsspecialisten og den budgetansvarlige aftaler den kon-
krete tilgang og tidsplan for de aktiviteter, de i fællesskab bidrager til i budgetprocessen. 

 Nyt i denne version 

Vejledningen er opdateret iht. Release 09.2019 og Release 2020.03 og gjort webtilgængelig 15. marts 
2021.  

Relevante skærmbilleder af ledetekstvinduer er opdateret med valg af sammenligningsversion. 

Overskriftsniveauerne i Kapitel 3 er justeret, men afsnittene er derudover uændrede. 

Der er tilføjet en ny rapport i afsnit 3.8. Rapporten giver mulighed for at se driftseffekten ud over BO-årene. 

Afsnit 3.10 er nyt og beskriver kopieringslogikken ved kopiering mellem versioner i forskellige år, fx i forbin-
delse med udarbejdelse af et anlægsgrundbudget. 
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1.2 Budgetteringsaktiviteter for anlægsinvesteringer 

I det følgende gennemgås anlægsbudgettering for anlægsspecialisten i detaljer. Gennemgangen omfatter 
disse overordnede opgaver: 

• Adgang til aktiviteter vedrørende anlægsbudgettering 

• Forberedelse: Kopiering af data fra LDV og/eller fra andre budgetversioner til aktuel budgetversion 

• Anlægsbudgetteringen: Budgettering af nyanskaffelser og ændringer på eksisterende anlæg. Akti-
viteterne omfatter både eksisterende anlæg i Navision Stat og budgetanlæg i SBS. Der skelnes 
endvidere mellem udviklingsprojekter og egentlige anlægsaktiver, hvor der sker afskrivning. Tilrette-
læggelse af budgetaktiviteterne afhænger af anlæggets type og systemmæssige forankring (om det 
er oprettet i Navision Stat eller udelukkende findes i SBS) 

• Rapportering: Udtræk af stam- og budgetdata med afsæt i anlægsbudgetteringen. En del af rap-
porterne viser desuden de budgetterede renter, der beregnes af de planlagte anlægsinvesteringer 

• Kontrol af låneramme: De budgetterede anlægsposteringer holdes op mod institutionens låne-
ramme givet på Finansloven 

• Låsning af budgettet: Låsning af budgetversion. 

 Adgang til aktiviteter vedrørende anlægsbudgettering 

I det følgende forudsættes det, at din økonomifunktion har igangsat et procesflow, der omfatter anlægsbud-
gettering for anlægsspecialisten. 

• Fra hovedmenuen vælger du Mine aktiviteter og markerer procesflowet Investeringer/anlæg.  

 

Du har nu adgang til de delprocesser og aktiviteter, din økonomifunktion har gjort tilgængelige (det præcise 
indhold kan variere fra institution til institution).  I det følgende er det delprocesser og aktiviteter i dette pro-
cesflow, der gennemgås. 

I det følgende tages endvidere udgangspunkt i budgettering på dimensioner. Anvender din institution alias 
som konteringsindgang, vil fremgangsmåden beskrevet nedenfor være den samme, bortset fra at dimensi-
onskontostrengen er erstattet af alias i inputskemaerne. 
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 Forberedelse 

Ved forberedelse forstås i denne sammenhæng, at anlægsspecialisten opdaterer og gør den aktuelle bud-
getversion klar til budgetlægningen. Forberedelse omfatter muligheden for at kopiere data fra LDV (bereg-
nede fremskrivninger på eksisterende anlægsaktiver i Navision Stat) samt budgetdata fra tidligere budget-
versioner. 

Konkret omfatter forberedelse disse aktiviteter: 

Delproces Aktivitet Beskrivelse 

Forberedelse Kopier LDV-data til aktuel version Kopierer beregnede fremskrivninger på Navision 
Stat-anlæg (egentlige anlægsaktiver) til specifik 
budgetversion. Gælder egentlige anlægsaktiver 

Forberedelse Kopier data/kommentarer til budget og op-
følgningsversioner. SBS Anlæg faste dimen-
sioner 

Kopierer SBS-anlæg vedr. egentlige anlægsakti-
ver på tværs af budgetversioner 

Forberedelse Kopier data/kommentarer til budget og op-
følgningsversioner. Navision Stat-anlæg. Ud-
viklingsprojekter u. opførsel og igangv. Arbej-
der 

Kopierer ændringer til Navision Stat-udviklings-
projekter på tværs af budgetversioner 

Forberedelse Kopier data/kommentarer til budget og op-
følgningsversioner. SBS-anlæg. Udviklings-
projekter u. opførsel og igangv. arbejder 

Kopierer SBS-anlæg vedr. udviklingsprojekter på 
tværs af budgetversioner 

 Kopier LDV-data til aktuel version (egentlige anlægsaktiver) 

Denne aktivitet giver dig mulighed for at kopiere beregnede fremskrivninger i LDV til den aktuelle budgetver-
sion. Fremskrivningerne er beregnet med afsæt i eksisterende anlægsaktiver i Navision Stat. 

• Vælg aktiviteten Kopier LDV data til aktuel version under delprocessen Forberedelse for at starte 
funktionen.  

• I vinduet med ledetekster skal du angive, hvilken budgetversion der kopieres fra og til. Dertil kan det 
afhængig af lokalopsætning være muligt at specificere kopieringen yderligere, fx hvilke dimensioner 
der skal medtages i kopieringen.  

 

Herefter åbnes en visning med to faneblade:  

• Under fanen FRA vises aktuelle data, der netop er hentet fra LDV. Dvs. udvalgte stamdata for eksi-
sterende, egentlige anlægsaktiver med de beregnede fremtidige afskrivninger for det aktuelle bud-
getår samt de tre efterfølgende budgetoverslagsår. Dimensionskonteringen af det enkelte anlægs-
aktiv tager afsæt i den dimensionsopsætning, der aktuelt er på anlægsaktivet i Navision Stat. 
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• Under fanen TIL vises eventuelle LDV-data, der allerede er overført til budgetversionen ved en tidli-
gere kopiering. 

De to faner giver altså mulighed for at sammenligne aktuelle data med nye opdateringer inden den faktiske 
kopiering foretages. 

• Hvis du vil foretage kopiering, skal du klikke på knappen Kopier data under båndet Analysis. Her-
ved kopieres data fra fanen FRA til fanen TIL. 

• For at gemme data i budgetversionen, skal du klikke på knappen Gem data under båndet Analysis. 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner (SBS-anlæg, egentlige anlægsakti-
ver) 

Denne aktivitet giver dig mulighed for at kopiere SBS-anlæg (stamoplysninger og anskaffelser) fra en tidli-
gere budgetversion til den aktuelle budgetversion. Anlægstyperne, der medtages i denne kopiering, er 
egentlige anlæg, dvs. anlæg, hvor der skal beregnes afskrivninger. 

• Vælg aktiviteten Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner med undertitlen 
SBS Anlæg faste dimensioner under delprocessen Forberedelse for at starte funktionen.  

• I vinduet med ledetekster skal du angive, hvilken budgetversion der kopieres fra og til. Dertil kan det 
afhængig af lokalopsætning være muligt at specificere kopieringen yderligere, fx hvilke dimensioner 
der skal medtages i kopieringen.  

 

Herefter åbnes en visning med to faneblade:  

• Under fanen FRA vises data, der netop er hentet fra den budgetversion, der kopieres fra. Dvs. ud-
valgte stamdata for SBS-anlæg vedrørende egentlige anlægsaktiver samt de budgetterede anskaf-
felsesbeløb. Beregnede afskrivninger kopieres ikke, men beregnes på ny senere i budgetlægnings-
forløbet. 
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• Under fanen TIL vises tilsvarende data, som allerede måtte være til stede i den budgetversion, der 
kopieres til. 

De to faner giver altså mulighed for at sammenligne aktuelle data med de data, der er ved at blive kopieret. 

• Hvis du vil foretage kopiering, skal du klikke på knappen Kopier data under båndet Analysis. Her-
ved kopieres data fra fanen FRA til fanen TIL. 

• For at gemme data i destinationsversionen skal du klikke på knappen Gem data under båndet Ana-
lysis. 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner (Navision Stat-anlæg, udviklingspro-
jekter) 

Hvis der i en tidligere budgetversion er registreret ændringer til eksisterende udviklingsprojekter i Navi-
sion Stat kan denne aktivitet kopiere disse ændringer til en anden budgetversion. Det er altså ikke data fra 
Navision Stat, der kopieres – kun ændringerne gemt i SBS. 

• Vælg aktiviteten Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner med undertitlen 
NS anlæg. Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder under delprocessen Forbere-
delse for at starte funktionen.  

• I vinduet med ledetekster skal du angive, hvilken budgetversion, der kopieres fra og til. Dertil kan 
det, afhængigt af lokalopsætningen, være muligt at specificere kopieringen yderligere, fx hvilke di-
mensioner, der skal medtages i kopieringen.  

 

Herefter åbnes en visning med to faneblade:  

• Under fanen FRA vises data, der netop er hentet fra den budgetversion, der kopieres fra. Dvs. æn-
dringer til eksisterende udviklingsprojekter i Navision Stat. 
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• Under fanen TIL vises tilsvarende data, som allerede måtte være til stede i den budgetversion, der 
kopieres til. 

De to faner giver altså mulighed for at sammenligne aktuelle data med de data, der er ved at blive kopieret. 

• Hvis du vil foretage kopiering, skal du klikke på knappen Kopier data under båndet Analysis. Her-
ved kopieres data fra fanen FRA til fanen TIL. 

• For at gemme data i destinationsversionen, skal du klikke på knappen Gem data under båndet 
Analysis. 

 Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner (SBS-anlæg, udviklingsprojekter) 

Hvis der i en tidligere budgetversion er registreret oprettelse af nye udviklingsprojekter som SBS-anlæg, kan 
denne aktivitet kopiere disse anlæg til en anden budgetversion. 

• Vælg aktiviteten Kopier data/kommentarer til budget og opfølgningsversioner med undertitlen 
SBS Anlæg. Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder under delprocessen Forbere-
delse for at starte funktionen.  

• I vinduet med ledetekster skal du angive, hvilken budgetversion der kopieres fra og til. Dertil kan det 
afhængig af lokalopsætning være mulig at specificere kopieringen yderligere, fx hvilke dimensioner, 
der skal medtages i kopieringen.  

 

Herefter åbnes en visning med to faneblade:  

• Under fanen FRA vises data, der netop er hentet fra den budgetversion, der kopieres fra. Dvs. ud-
viklingsprojekter oprettet som SBS-anlæg. 

 

• Under fanen TIL vises tilsvarende data, som allerede måtte være til stede i den budgetversion, der 
kopieres til. 

De to faner giver altså mulighed for at sammenligne aktuelle data med de data, der er ved at blive kopieret. 

• Hvis du vil foretage kopiering, skal du klikke på knappen Kopier data under båndet Analysis. Her-
ved kopieres data fra fanen FRA til fanen TIL. 
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• For at gemme data i destinationsversionen, skal du klikke på knappen Gem data under båndet 
Analysis. 

 Budgettering af egentlige anlægsaktiver  

Dette afsnit vedrører budgettering af egentlige anlægsaktiver, dvs. anlægsaktiver, hvorpå der skal ske af-
skrivning fx køb af en server. Budgettering på denne anlægstype kan ske både på SBS-anlæg, og på anlæg 
der er oprettet i Navision Stat. 

Konkret omfatter det disse aktiviteter: 

Delproces Aktivitet Beskrivelse 

Anskaffelser (SBS An-
læg) 

Nye anlægsinvesteringer. Faste dimensioner. 
SBS anlæg ekskl. imm.udv.proj. og igangv. arb. 
egen regning 

Oprettelse/ændring af SBS-anlæg som egent-
lige anlægsaktiver med angivelse af anskaffel-
sessum, ibrugtagningsdato, levetid og automa-
tisk beregning af afskrivninger. 

NS Anlæg (LDV) NS Anlæg (LDV). Anskaffelser, afskrivninger, 
salg, skrotning, nedskrivning og tab/gevinst. 

Korrektion af egentlige anlægsaktiver, der er 
oprettet i Navision Stat og hvor afskrivning er 
påbegyndt. Omfatter korrektion af afskrivnin-
ger, nedskrivning og afhændelse (salg/skrot-
ning) herunder gevinst/tab 

 Budgettering på SBS-anlæg 

Denne delproces omfatter budgettering af egentlige anlægsaktiver som SBS-anlæg, dvs. anlæg, der kun 
findes i SBS. For anlægsaktiverne angives anskaffelsessum, ibrugtagningsdato og levetid, hvorefter SBS 
beregner afskrivninger for anlægsaktivet. 

1.2.3.1.1 Åbn inputskema 
Gør følgende for at åbne inputskema til budgettering på SBS-anlæg: 

• Vælg aktiviteten Nye anlægsinvesteringer – Faste dimensioner. SBS anlæg ekskl. 
imm.udv.proj. og igangv. arb. egen regning under delprocessen Anskaffelser (SBS Anlæg). I 
vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige specifikationer, markeret med *. Du kan her-
udover specificere opsætningen, fx med afgrænsning på stedkode eller anden dimension. 

 

 

 

Efterfølgende vises inputskema med fanen Input. 
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1.2.3.1.2 Budgettering af anskaffelser, SBS-anlæg 
I det følgende vises eksempel på budgettering af nyanskaffelse af server: 

 

• Indtast følgende på en tom linje i skemaet: 

Kolonne Beskrivelse Eksempel 

Delregnskab Angiv relevant delregnskab 012 

Aktivitet Angiv relevant dimensionsværdi ESDH 

Projekt Angiv relevant dimensionsværdi - Ikke allokeret 

Anlægsnr. Vælg forudoprettet SBS-anlæg fra li-
sten. Samme anlæg kan godt anven-
des med divergerende kontostrenge. 

SBS01 

Anlægsbogf.gr. Vælg relevant anlægsbogførings-
gruppe. Bogføringsgruppen bestem-
mer, hvilke finanskonti budgettet kon-
teres på (se også Bilag 1: Anlægs-
bogføringsgrupper nedenfor) 

IT-UDSTYR 

FL-formål Angiv relevant dimensionsværdi # 

Levetid 
(+/- mdr) 

Kan anvendes til justering af den for-
ventede levetid 

 

Anskaffelsessum Den forventede anskaffelsessum 750.000 

Afskrivningsstart 
(mm-åååå) 

Den forventede ibrugtagningsdato 
(måned-år) 

07-2019 

Budgetkommentar Evt. bemærkning til linjen Server ESDH 

 Faktaboks - anlægsbogføringsgrupper: 

Anlægsbogføringsgrupper er centralt defineret og angiver hvilken type anlæg, der er tale om. Anlægsbogføringsgruppen 
er bestemmende for finanskonteringen samt afskrivningshorisonten (levetiden) for et givent anlæg. 

Når du opretter et SBS-anlæg er det vigtigt, at du forholder dig til, om anlægsanskaffelsen er en donation eller et an-
lægsaktiv, som institutionen selv finansierer. Alle anlægsbogføringsgrupper, der slutter på _DON, er til donerede an-
lægsaktiver. Med donerede anlægsaktiver menes, at anlægsaktivet er doneret af ekstern part. Donerede anlægsaktiver 
håndteres anderledes end almindelige anlægsaktiver for så vidt angår kontering og indregning i regnskabet.  

For en fuld liste over anlægsbogsføringsgrupper henvises til bilag 1 nedenfor. 

• Klik på knappen Gem data i båndet Analysis, når linjen er indtastet.  
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Bemærk, hvordan levetiden knyttet til anlægsbogføringsgruppen indsættes i kolonne Levetid (mdr). Den 
forventede levetid kan ændres i kolonnerne Levetid (+/- mdr), dog selvfølgelig inden for de rammer for le-
vetider, som statens regler sætter. 

 
 

Bemærk også, at der beregnes afskrivning for det aktuelle budgetår samt de tre følgende budgetover-
slagsår. 

  

 Korrektioner af eksisterende anlægsaktiver 

Du kan registrere budgetmæssige korrektioner til anlægsaktiver til eksisterende egentlige anlægsaktiver, 
dvs. anlægsaktiver, der er oprettet i Navision Stat og hvor afskrivning er påbegyndt.  

Ændringer kan fx være: 

• Ekstraanskaffelser 

• Nedskrivning 

• Afhændelse (salg eller skrotning) med afledt budgettering af gevinst/tab 

• Levetidsændringer 

• Justering af afskrivninger i forlængelse af ovenstående 

Generelt gælder, at disse ændringer skal beregnes og registreres manuelt. Det anbefales derfor, at disse 
ændringer, i det omfang det er muligt, registreres i Navision Stat i stedet for at foretage korrektionerne i 
SBS. 

I det efterfølgende afsnit 3.1.4 Korrektioner på egentlige anlægsaktiver (justering af afskrivning, ned-
skrivning, afhændelse mv.) er der vist eksempler på korrektioner af egentlige eksisterende anlægsaktiver i 
SBS. 

 Budgetteringsaktiviteter vedr. udviklingsprojekter 

Dette afsnit vedrører budgettering på udviklingsprojekter, dvs. anlægsaktiver under opbygning, og hvor af-
skrivning ikke er påbegyndt. Budgettering på denne anlægstype kan ske både på SBS-anlæg, og på anlæg 
der er oprettet i Navision Stat. 

Konkret omfatter det disse aktiviteter: 
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Delproces Aktivitet Beskrivelse 

Udviklingsprojekter 
(LDV, NS og SBS) 

Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. ar-
bejder 

Budgettering af udgifter til udviklingsprojekter. 
Udviklingsprojekterne kan både være eksiste-
rende udviklingsprojekter i Navision Stat og ud-
viklingsprojekter i SBS. 

 Budgettering af udviklingsprojekter – eksisterende Navision Stat-anlæg 

På udviklingsprojekter, der allerede er oprettet i Navision Stat kan anlægsspecialisten budgettere anskaffel-
ser og nedskrivninger, samt angive forventet ibrugtagningsdato. 

1.2.4.1.1 Åbn inputskema 
Gør følgende for at åbne inputskema til budgettering på eksisterende udviklingsprojekter: 

• Vælg aktiviteten Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder under delprocessen Imm. 
udv. Og i gang. Arb. (LDV, NS og SBS). I vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige 
specifikationer, markeret med *. Du kan herudover specificere opsætningen, fx med afgrænsning på 
stedkode eller anden dimension. 

 

 

• Gå til fanen Input (Eksisterende), såfremt fanen ikke allerede er åben. 

1.2.4.1.2 Anskaffelser og ibrugtagningsdato 
I det følgende vises et eksempel, hvor der foretages justering af de vurderede anskaffelser på et eksiste-
rende udviklingsprojekt (dvs. udviklingsprojekt oprettet i Navision Stat), samt angivelse af udviklingsprojek-
tets ibrugtagningsdato. 

 

 

 

• Indtast følgende på det udviklingsprojekt, du ønsker at redigere i:  
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Kolonne Beskrivelse Eksempel 

Budgetkommentar Her kan den budgetansvarlige anføre 
en kommentar. Typisk vil der være be-
hov for en fremdriftskommentar, oplys-
ning om ibrugtagning og/eller anskaf-
felser 

Ibrugtagning afhænger af sidste 
leverance 

Ibrugtagningsdato Angivelse af hvornår der skal bereg-
nes afskrivninger 

11-2019 

Resterende saldo Kolonnen er udelukkende relevant i 
forbindelse med udarbejdelse af et 
grundbudget og angiver de resterende 
investeringer i indeværende år, dvs. 
året forud for det budgetår, som der 
udarbejdes grundbudget for. 

 

Måneder 
(jan. – dec.) 

Anskaffelser i budgetåret med mulig-
hed for månedsperiodisering 

80.000 i januar og oktober  

BO1-BO3 Anskaffelser i budgetoverslagsårene, 
hvor anskaffelsen angives på årsni-
veau 

 

Endelig anlægsbog.gr. Angivelse af den endelige anlægsbog-
føringsgruppe når anlægget afsluttes 
og ibrugtages. 
Udfyldes kolonnen ikke, indsættes en 
default-værdi, jf. faktaboksen neden-
for. 

FÆRD UDV 

Endelig levetid mdr. Angivelse af det færdige anlægs for-
ventede afskrivningsperiode.  
Udfyldes kolonnen ikke, indsættes en 
default-værdi, jf. faktaboksen neden-
for. 

60 

• Klik på knappen Gem data i båndet Analysis. Budgetændringen gemmes i SBS. Saldi opdateres. 

 
 

Faktaboks – Påførsel af endelig anlægsbogføringsgruppe og levetid 

I ovenstående eksempel budgetteres med en ibrugtagning af udviklingsprojektet pr. november 2019. Samtidig angives 
også det færdigudviklede anlægsaktivs endelige anlægsbogføringsgruppe og endelig levetid – i eksemplet et færdigt 
udviklingsprojekt med en levetid på 60 måneder.  

SBS simulerer i den forbindelse konsekvenserne af det færdige udviklingsprojekt, både ift. afskrivninger, renter mv. De 
samlede konsekvenser af anlægsbudgetteringen, før og efter ibrugtagningsdatoen, kan herefter ses i rapporter mv. i 
anlægsmodulet. 

Såfremt de to kolonner med endelig anlægsbogføringsgruppe og levetid ikke udfyldes, vil SBS automatisk beregne an-
lægget på følgende måde ud fra anlæggets aktuelle anlægsbogføringsgruppe: 

1) IMM UDV PR simulerer et anlæg som FÆRD UDV med en levetid på 60 måneder. 

2) IGANG ARB simulerer et anlæg som BYGNINGER med en levetid på 600 måneder. 
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1.2.4.1.3 Anlæg fra Navision uden bogførte udgifter 
I eksemplet ovenfor fremgår udviklingsprojektet fra Navision allerede af inputskemaet, idet der er bogført 
udgifter på anlægget. Såfremt man vil oprette en linje med et anlæg uden bogførte udgifter, kan dette gøres 
ved at udfylde dimensionskontostrengen til venstre i skærmbilledet. 

Her er det dog vigtigt at være opmærksom på at dimensionskontostrengen stemmer overens med anlæg-
gets dimensioner i Navision. Sker dette ikke, vil anlæggets bogførte udgifter og budgetteringen i SBS ske på 
to individuelle linjer. 

 Budgettering af udviklingsprojekter – SBS-anlæg 

Budgettering på udviklingsprojekter kan ske på SBS-anlæg, dvs. på anlæg, der udelukkende findes i SBS. 
Du kan budgettere de forventede udgifter til udviklingsprojektet, forventet ibrugtagningsdato, endelig an-
lægsbogføringsgruppe og endelig levetid i måneder. 

Faktaboks – SBS-anlæg 

SBS-anlæg har ikke kobling til Navision Stat. Det betyder, at der ikke registreres faktisk forbrug på et SBS-anlæg. Øn-
skes denne mulighed skal udviklingsprojektet oprettes i Navision Stat og budgettering skal ske efter de retningslinjer der 
er beskrevet i afsnit 3.3.1 Budgettering af udviklingsprojekter – eksisterende Navision Stat-anlæg ovenfor. 

1.2.4.2.1 Åbn inputskema 
Gør følgende for at åbne inputskema til budgettering på udviklingsprojekter som SBS-anlæg: 

• Vælg aktiviteten Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder under delprocessen Udvik-
lingsprojekter (LDV, NS og SBS). I vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige specifi-
kationer, markeret med *. Du kan herudover specificere opsætningen, fx med afgrænsning på sted-
kode eller anden dimension. 

 

• Gå til fanen Input (SBS Anlæg), såfremt fanen ikke allerede er åben. 

1.2.4.2.2 Anskaffelser og ibrugtagningsdato 
I det følgende vises et eksempel, hvor der foretages justering af de vurderede anskaffelser på et eksiste-
rende udviklingsprojekt (dvs. udviklingsprojekt oprettet i Navision Stat), samt angivelse af udviklingsprojek-
tets ibrugtagningsdato. Som eksempel benyttes udvikling af tilføjelse til ESDH-system. 
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• Indtast følgende på en tom linje i inputskemaet (bemærk at dimensionsopsætningen kan variere på 
tværs af institutioner): 

Kolonne Beskrivelse Eksempel 

FM sted Angiv relevant dimensionsværdi 2313 

Delregnskab Angiv relevant delregnskab 012 

Aktivitet Angiv relevant dimensionsværdi ESDH 

Projekt Angiv relevant dimensionsværdi - Ikke allokeret 

Anlægsnr. Vælg forudoprettet SBS-anlæg fra li-
sten. Samme anlæg kan godt anven-
des flere gange 

SBS01 

Anlægsbogf.gr. Vælg relevant anlægsbogførings-
gruppe. Bogføringsgruppen bestem-
mer, hvilke finanskonti budgettet kon-
teres på (se også Bilag 1: Anlægs-
bogføringsgrupper nedenfor). For 
udviklingsprojekter kan vælges IN-
GANG ARB, IGA DON og IMM UDV 
PR 

IMM UDV PR 

FL-formål Angiv relevant dimensionsværdi # 

Budgetkommentar Her kan anføre relevant kommentar fx 
beskrivelse af det pågældende udvik-
lingsprojekt  

Printmodul til ESDH 

Ibrugtagningsdato 
(mm-åååå) 

Forventet ibrugtagningsdato 10-2019 

Måneder (jan-dec) Indtast forventede anskaffelser i rele-
vant måned 

90.000 pr. måned fra januar til 
september 2019 

BO1-BO3 Evt. anskaffelser i budgetoverslagså-
rene, hvor anskaffelsen angives på 
årsniveau 

 

Endelig anlægsbogf. gr. Angivelse af den endelige anlægsbog-
føringsgruppe når anlægget afsluttes 
og ibrugtages 
Udfyldes kolonnen ikke, indsættes en 
default-værdi, jf. faktaboksen neden-
for. 

FÆRD UDV 

Endelig levetid mdr. Angivelse af det færdige anlægs for-
ventede afskrivningsperiode 
Udfyldes kolonnen ikke, indsættes en 
default-værdi, jf. faktaboksen neden-
for. 

60 

• Klik på knappen Gem data i båndet Analysis. Linjen med udviklingsprojektet opdateres. 
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Faktaboks – ibrugtagning af udviklingsprojekt 

I ovenstående eksempel budgetteres med en ibrugtagning af udviklingsprojektet pr. oktober 2019. Samtidig angives 
også det færdigudviklede anlægsaktiv endelige anlægsbogføringsgruppe og endelig levetid – i eksemplet et færdigt ud-
viklingsprojekt med en levetid på 60 måneder.  

SBS simulerer i den forbindelse konsekvenserne af det færdige udviklingsprojekt, både ift. afskrivninger, renter mv. De 
samlede konsekvenser af anlægsbudgetteringen, før og efter ibrugtagningsdatoen, kan herefter ses i rapporter mv. i 
anlægsmodulet. 

Såfremt de to kolonner med endelig anlægsbogføringsgruppe og levetid ikke udfyldes, vil SBS automatisk beregne an-
lægget på følgende møde ud fra anlæggets aktuelle anlægsbogføringsgruppe: 

1) IMM UDV PR simulerer et anlæg som FÆRD UDV med en levetid på 60 måneder. 

2) IGANG ARB simulerer et anlæg som BYGNINGER med en levetid på 600 måneder. 
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 Andre aktiviteter knyttet til anlægsbudgettering 

I dette hovedafsnit beskrives en række yderligere aktiviteter, som kan indgå i anlægsbudgetteringen. Det 
drejer sig om følgende aktiviteter: 

• Indhentning af input fra de budgetansvarlige: Giver mulighed for at inddrage de budgetansvar-
lige i anlægsbudgetteringen ved hjælp af valideringsskemaer med anlægsdata. 

• Simulering af investeringer mv. på udviklingsprojekter: Giver mulighed for at simulere resultat-
effekt af udviklingsprojekter med afsæt i budgetterede udviklingsomkostninger, ibrugtagningsdato 
og forventet levetid. 

• Nedskrivning af udviklingsprojekt: Giver mulighed for at reducere omkostninger til et igangvæ-
rende udviklingsprojekt gennem en budgetteret nedskrivning. 

• Aktivering af medgåede lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger på udvik-
lingsprojekter: I det omfang institutionens har lønomkostninger og/eller indirekte produktionsom-
kostninger, der kan henføres til et udviklingsprojekt fradrages disse omkostninger budgetmæssigt 
ved postering på henholdsvis konto 19.20 og 19.40. 

• Korrektioner på egentlige anlægsaktiver (justering af afskrivning, nedskrivning, afhændelse 
mv.): Budgetmæssige korrektioner af egentlige anlægsaktiver, der er taget i brug, dvs. de er opret-
tet i Navision Stat og afskrivning er påbegyndt. Ændringer kan være ekstraanskaffelser, nedskriv-
ning, afhændelse (salg eller skrotning), gevinst/tab, levetidsforlængelse samt justering af afskrivnin-
ger i forlængelse af ovenstående ændringer. 

• Kontrol af låneramme: Giver mulighed for at sammenholde den aktuelle anlægsbudgettering med 
institutionens låneramme. 

• Låsning af anlægsbudgettet: Giver anlægsspecialisten mulighed for at låse anlægsbudgettet i en 
given budgetversion, når anlægsbudgetteringen er afsluttet. 

• Rapporter vedr. anlægsbudgetteringen: Der findes i anlægsspecialistens procesflow en række 
rapporter til at understøtte anlægsbudgetteringen.  

• Udarbejdelse af anlægsgrundbudget: Når der kopieres anlægsbudgetter mellem versioner i for-
skellige år, fx ved udarbejdelse af anlægsgrundbudgettet for det kommende år, er der visse op-
mærksomhedspunkter og muligheder i forhold til at sikre et retvisende anlægsgrundbudget. 

 Indhentning af input fra de budgetansvarlige 

Dette afsnit behandler processen for indhentning af input fra de budgetansvarlige til anlægsbudgettering. 
Der tages her udgangspunkt i den simple form for inddragelse af de budgetansvarlige, hvor der anvendes 
inputskemaer til validering. Det er også muligt for de budgetansvarlige at bidrage direkte til anlægsbudgette-
ring og derved give dem mulighed for direkte at budgettere på eksisterende anlæg og oprette SBS-anlæg. 
Denne fremgangsmåde svarer til brug af anlægsspecialistens skemaer. 

Konkret vil den budgetansvarlige kunne bidrage med kommentarer angående følgende elementer i anlægs-
budgetteringen: 

• Ibrugtagningsdato og budget på igangværende udviklingsprojekter 

• Afskrivningsstart og investeringssum på egentlig anlægsaktiver 

• Behov for oprettelse af nye anlæg mv. 

Det er en forudsætning for anvendelse af dette skema, at de budgetansvarlige modtager et procesflow med 
deres inputskema, der er et ”spejl” af anlægsspecialistens. For mere information om processen for inddra-
gelse af de budgetansvarlige til anlægsbudgettering henvises til Grundlæggende vejledning i anlægsbud-
gettering for den budgetansvarlige. 
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 Adgang til valideringsskema 

Gør følgende for at åbne inputskema til validering af anlægsbudgettering: 

• Åben anlægsspecialistens procesflow 

• I delprocessen Rapporter – anlægsmodul vælges opgaven Validér anlæg.  

• I vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige specifikationer, markeret med *. Du kan 
herudover specificere opsætningen, fx med afgrænsning på stedkode eller delregnskab. 

 

Herefter åbnes en visning med tre faneblade:  

• I arket Udviklingsprojekter vises udviklingsprojekter og igangværende arbejder, både fra Navision 
og SBS-anlæg.  

• I arket Anskaffelser ekskl. udv.proj. vises anskaffelser og færdige anlæg, både fra Navision Stat 
og SBS 

I begge ark er der kolonner med budgetkommentarer, ibrugtagningsdato og investeringssummer. Herudover 
er der kommentarkolonner til henholdsvis den budgetansvarlige og anlægsspecialisten. Anlægsspecialisten 
kan anvende disse kolonner til at stille spørgsmål og bede de budgetansvarlige om at bekræfte den aktuelle 
anlægsbudgettering, ibrugtagningsdato mv. 

• I arket Overordnede kommentarer har anlægsspecialisten mulighed for at skrive en mere generel 
kommentar til en eller flere budgetansvarlige, der ikke knytter sig til et konkrete anlæg. 

Når kommentarerne er indtastes gemmes de ved at klikke Gem data. De budgetansvarlige vil herefter 
kunne se anlægsspecialistens kommentarer, når de åbner deres inputskema til dette formål. 

 Simulering af investering mv. på udviklingsprojekter 

Anlægsspecialisten kan foretage simulering på udviklingsprojekter. Det giver mulighed for at simulere resul-
tateffekt af udviklingsprojekter med afsæt i budgetterede udviklingsomkostninger, ibrugtagningsdato og for-
ventet levetid. Simulering kan både ske på udviklingsprojekter, der er oprettet i Navision Stat og udviklings-
projekter, der udelukkende findes som SBS-anlæg. 

I det følgende gennemgås processen for et udviklingsprojekt, der allerede er oprettet i Navision Stat. 

 Åbn inputskema 

Gør følgende for at åbne inputskema til simulering på udviklingsprojekter: 

• Vælg aktiviteten Simulering – Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arb. under delproces-
sen Udviklingsprojekter (LDV, NS og SBS). I vinduet med ledetekster skal du angive de nødven-
dige specifikationer, markeret med *. Du kan herudover specificere opsætningen, fx med afgræns-
ning på stedkode eller anden dimension. 
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Du åbner nu inputfanen til simuleringer. 

 Vælg anlæg til simulering 

Næste trin er at vælge det specifikke anlæg, der skal fortages simulering på: 

• I vinduets øverste del klikker du i cellen markeret i skærmbilledet herunder: 

 
 

• Klik derefter på tragten der vises til højre for cellen. Nu vises en oversigt over de udviklingsprojekter, 
der falder inden for de kriterier, du angav i billedet med ledetekster ovenfor. 

 

• Marker det udviklingsprojekt, der skal foretages simulering på, og klik Ok. Data for det pågældende 
udviklingsprojekt indsættes i inputskemaet, herunder evt. allerede bogført tilgang på udviklingspro-
jektet samt evt. budgetbeløb i den aktuelle budgetversion:  
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Simulering på SBS-anlæg: Hvis du vælger at simulere på et SBS-anlæg, vil du blive bedt om at specificere, hvilke di-
mensioner der er anvendt på SBS-anlægget. Det skyldes, at samme SBS-anlæg kan anvendes flere gange, så specifi-
kationen af dimensioner er nødvendig for at hente eksisterende budgetbeløb ind i simuleringsskemaet. 

Cellerne, der skal udfyldes til specifikation af dimensioner, vises med rød baggrund. 

 

 Simulering af investeringer og afskrivninger 

Nederst i inputskemaet kan du foretage selve simuleringen. Der kan foretages i alt fire simuleringer for et 
udviklingsprojekt.  

 

Simulering 1 vil altid tage afsæt i de budgetbeløb, der allerede er gemt i budgetversion. 

• Indtast investeringsbeløb og/eller afskrivningsstartdato og levetid (angivet i måneder). Når ibrugtag-
ningstidspunkt og levetid er angivet, vil der automatisk blive beregnet og vist afskrivninger for de 
følgende år. 

Grundlæggende kan der simuleres med disse faktorer: 

• Investeringernes størrelse og periodisering (for simulering 2-4). Der simuleres på årsbasis (ikke på 
månedsniveau) 

• Ibrugtagningsdato (afskrivningsstart) 

• Levetid. 
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Såfremt simuleringen giver anledning til justering af budgettet skal ændringen foretages manuelt i det rele-
vante inputskema som beskrevet ovenfor (se afsnit 2.4.1 og 2.4.2). 

 Nedskrivning af udviklingsprojekt 

Såfremt der er behov for budgetmæssigt at reducere faktiske omkostninger på et igangværende udviklings-
projekt, kan det ske gennem en budgetteret nedskrivning af anlægsaktivet. 

Denne mulighed gælder kun for udviklingsprojekter, der er oprettet i Navision Stat, idet en tilsvarende reduk-
tion på SBS-anlæg blot vil ske ved en ændring af den budgetterede anskaffelse. 

  Åbn inputskema 

Gør følgende for at åbne inputskema til budgettering af nedskrivning på et eksisterende udviklingsprojekt: 

• Vælg aktiviteten Udviklingsprojekter u. opførsel og igangv. arbejder under delprocessen Udvik-
lingsprojekter (LDV, NS og SBS). I vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige specifi-
kationer, markeret med *. Du kan herudover specificere opsætningen, fx med afgrænsning på sted-
kode eller anden dimension. 

 

• Gå til fanen Input (Eksisterende), såfremt fanen ikke allerede er åben. 

 Nedskrivning 

I det følgende vises eksempel på, hvordan du budgetterer en nedskrivning på et eksisterende udviklingspro-
jekt: 

• Indtast følgende på en tom linje i inputskemaet (bemærk at dimensionsopsætningen kan variere på 
tværs af institutioner): 

Kolonne Beskrivelse Eksempel 

FM sted Angiv relevant dimensionsværdi 2322 

Delregnskab Angiv relevant delregnskab 012 

Anlægsnr. Vælg nummeret på det udvik-
lingsprojekt, der skal nedskrives 

AK1700024 

Anlægsbogf.gr. Vælg relevant anlægsbogfø-
ringsgruppe. Bogføringsgrup-
pen bestemmer, hvilke finans-
konti budgettet konteres på, 
samt hvilken levetid der fore-
slås for anlægsaktivet (se også 
Bilag 1: Anlægsbogførings-
grupper nedenfor) 

IMM UDV PR 
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Kolonne Beskrivelse Eksempel 

Anlægsbogf.type Vælg anlægsbogføringstypen 
Nedskrivning. Værdien styrer 
(sammen med anlægsbogfø-
ringsgruppen), at linjen indreg-
nes og konteres som nedskriv-
ning i institutionsbudgettet 

Nedskrivning (+) 

Relevant måned (jan-dec) Angiv nedskrivningsbeløbet. 
Beløbet skal angives i kredit, 
dvs. som negativt tal. 

300.000 

• Klik på knappen Gem data i båndet Analysis. Linjen med nedskrivningen lægger sig nu mellem de 
øvrige anlægsbudgetlinjer. 

 
 

Nedskrivningslinjen lægger sig ”vilkårligt” i oversigten, og der sker ikke en sammentælling for det enkelte 
anlægsaktiv. Hvis du vil se en beregning af effekten af nedskrivningen, kan du gøre følgende: 

• Dobbeltklik på anlægsnummeret i nedskrivningslinjen. Nu filtreres oversigten, så kun linjer med det 
pågældende anlægsnummer vises. Dermed ser du også en summering af poster på det pågæl-
dende anlæg nederst. 

 

 

• Klik på knappen Annuller under fanen Analysis for at ophæve filteret igen. 

 Aktivering af medgåede lønomkostninger og indirekte produktionsomkostninger på 
udviklingsprojekter 

For medgåede lønomkostninger og øvrige indirekte omkostninger, der er indregnet i investeringsbudgettet 
for udviklingsprojekter, skal der ske en aktivering (fradrag) i driftsbudgettet på hhv. konto 19.20 og 19.40. 

Fradraget sker direkte i driftsbudgettet og er således ikke en del af den detaljerede anlægsbudgettering som 
er beskrevet ovenfor. Aktiveringen er således ikke knyttet til det enkelte udviklingsprojekt, men sker som et 
samlet beløb for den dimensionskombination, som aktiveringen vedrører. I praksis vil aktiveringen ofte blive 
udført af økonomifunktionen. 
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 Åbn inputskema 

Gør følgende for at åbne inputskemaet til aktivering af medgående lønomkostninger og indirekte omkostnin-
ger: 

• Vælg aktiviteten Aktivering af medgåede lønomkostninger/IPO under delprocessen Udviklings-
projekter (LDV, NS og SBS). I vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige specifikatio-
ner, markeret med *. Du kan herudover specificere opsætningen, fx med afgrænsning på stedkode 
eller anden dimension. 

 

 

 

Du åbner et inputskema med fanen Aktiveringer. 

 

 Angiv aktivering af medgået løn og indirekte omkostninger 

I det følgende eksempel vises, hvordan medgået løn på en given dimensionskontostreng angives: 

 

• Indtast følgende på en tom linje: 

Kolonne Beskrivelse Eksempel 

FM sted Angiv relevant dimensionsværdi 2322 

Delregnskab Angiv relevant delregnskab 012 

Aktivitet Angiv relevant dimensionsværdi ESDH 

Projekt Angiv relevant dimensionsværdi - Ikke allokeret 

FL-formål Angiv relevant dimensionsværdi # 

Budgetart Angiv konto 1920 for medgået løn eller 
1940 for indirekte omkostninger 

1920 
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Kolonne Beskrivelse Eksempel 

Måneder 
(Jan-Dec) 

Angiv relevant beløb til aktivering. Be-
løb skal angives i kredit (som negativt 
tal) 

-30.000 

Aktivitetsforudsætninger Her kan evt. angives det eller de udvik-
lingsprojekter som aktiveringen vedrø-
rer 

ANL0019450 

• Klik på knappen Gem data i båndet Analysis. Budgetposterne er nu gemt i institutionsbudgettet. 

 

 Korrektioner på egentlige anlægsaktiver (justering af afskrivning, nedskrivning, afhændelse 
mv.) 

Dette afsnit vedrører budgetmæssige korrektioner på egentlige anlægsaktiver, der er taget i brug, dvs. de er 
oprettet i Navision Stat og afskrivning er påbegyndt. Ændringer kan være: 

• Ekstraanskaffelser 

• Nedskrivning 

• Afhændelse (salg eller skrotning) med afledt budgettering af gevinst/tab 

• Levetidsforlængelse 

• Justering af afskrivninger i forlængelse af ovenstående ændringer 

Faktaboks – korrektion af egentlige anlægsaktiver 

Alle korrektioner af egentlige anlægsaktiver er baseret på manuelle beregninger og manuelle indtastninger i SBS. Det 
anbefales derfor indledningsvis at foretage en beregning af de budgetmæssige konsekvenser af korrektionen, som kan 
danne grundlag for de anlægsbudgetkorrektioner, der skal indtastes. Hvis fx et anlægsaktiv afhændes, beregnes hvor 
stor en del af de beregnede afskrivninger, der skal tilbageføres, størrelsen af tab/gevinst mv., så der forligger nøjagtige 
beløb til korrektionen. 

Korrektioner til eksisterende egentlige anlægsaktiver indtastes manuelt i særskilt inputskema. Dette input-
skema gennemgås i det følgende. 

 Åbn inputskema 

Gør følgende for at åbne inputskema til korrektion af eksisterende egentlige anlægsaktiver: 

• Vælg aktiviteten NS Anlæg (LDV). Anskaffelser, afskrivninger, salg, skrotning, nedskrivning 
og tab/gevinst under delprocessen NS Anlæg (LDV). I vinduet med ledetekster skal du angive de 
nødvendige specifikationer, markeret med *. Du kan herudover specificere opsætningen, fx med 
afgrænsning på stedkode eller anden dimension.  
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• Inputskemaet består af fire faner, der gennemgås i den følgende. 

 Fanen Rapport saldo 

Denne rapport viser saldi for de anlægsaktiver, der er udsøgt. Saldi er opdelt efter anlægsbogføringstype, 
dvs. anskaffelse, akkumuleret afskrivning, nedskrivning mv. Saldi udgøres af de data, der er overført fra 
LDV samt eventuelle korrektioner, der allerede findes i den aktuelle budgetversion. 

 

 
Formålet med rapporten er at give dig et overblik over anlægsaktivernes saldi i den aktuelle budgetversion 
inden du evt. påbegynder korrektioner. Hvis anlægsaktiv AK1700037 i ovenstående eksempel skrottes med 
udgangen af februar, kan følgende udledes af rapporten: 

• Der skal tilbageføres budgetterede kommende afskrivninger for i alt 104.331 samt budgetteres et 
tilsvarende et tilsvarende tab. 

• Der skal tilbageføres akkumulerede afskrivninger for 387.517 

• Der skal tilbageføres akkumuleret anskaffelse for 491.848 

Rapporten er udelukkende til forberedelse, og du kan ikke ændre budgettet i rapporten. 

 Fanen Korrektioner afskrivninger 

På fanen Korrektioner afskrivninger kan de fremskrevne budgetterede afskrivninger (drift) korrigeres som 
følge af planlagte ændringer på et anlægsaktiv. Ændringer kan være ekstraanskaffelser, nedskrivning, af-
hændelse/skrotning eller ændret levetid. 

• I det følgende eksempel skrottes et anlægsaktiv med udgangen af februar 2019, hvorfor afskrivnin-
ger for de efterfølgende perioder slettes.  
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• Klik derefter på knappen Gem data under båndet Analysis for at gemme opdateringen.  

 Fanen Korrektioner eksisterende anlæg 

Under fanen Korrektioner eksisterende anlæg indlægges øvrige korrektioner ud over korrektion i 
afskrivninger. 

• I det følgende eksempel registreres skrotning pr. marts 2019, hvor der er akkumulerede anskaffel-
ser for 491.848, akkumulerede afskrivninger for 387.517 og dermed et tab på 104.331. Bemærk, at 
der tastes en linje for hvert beløb. Værdien i kolonnen Anlægsbogf.type, er central i denne sam-
menhæng, idet den styrer, hvorledes budgetposten konteres på budgetarter i institutionsbudgettet.  

 

• Når ændringerne er registreret gemmes de ved at klikke på knappen Gem data under båndet Ana-
lysis. 

 Anlægsbogføringstype 

Som nævnt tidligere styrer kolonnen Anlægsbogføringstype, hvordan budgetposten indregnes og konte-
res på budgetarter i institutionsbudgettet. 

 

Tabellen herunder beskriver indregning og kontering af de forskellige bogføringstyper i detaljer (debet/kredit 
er under forudsætning af anvendelse af det angivne fortegn): 
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Anlægsbogfø-
ringstype 

Indtastet 
fortegn 

Afledt konte-
ring 

Anvendes til 

Anskaffelse + 5xx2 (debet) Ekstraanskaffelser i et igangværende afskrivningsbeløb 

Akk. afsk. balance + 5xx2 (debet Tilbageføring af akkumulerede afskrivninger ved afhændelse 
(salg/skrotning af anlægsaktiv) af anlæg 

Nedskrivning + 2050 (debet) 
5xx3 (kredit) 

Nedskrivning af anlægsaktiv 

Salg/afgang - 5xx4 (kredit) Tilbageføring af akkumulerede anskaffelser ved afhændelse 
(salg/skrotning af anlægsaktiv) 

Tab/gevinst + 2290 (debet) Tab ved afhændelse (salg/skrotning af anlægsaktiv)  

Tab/gevinst - 2190 (kredit) Gevinst ved afhændelse (salg/skrotning af anlægsaktiv) 

 Kontrol af låneramme 

Lånerammen indlæses i SBS fra Statens Koncernsystem (SKS). På den måde bliver det muligt rapport-
mæssigt at sammenholde den aktuelle budgetterede anlægsværdi med lånerammen. 

 Anlægsbalancer og låneramme 

Går følgende for at aktivere rapporten: 

• Vælg aktiviteten Låneramme og anlægsværdi under delprocessen Låneramme og anlægsværdi. 
I vinduet med ledetekster skal du angive de nødvendige specifikationer, markeret med *: 

 

Rapporten har tre faner:  

• Anlægsbalancer i forhold til låneramme 

• Anlægsbalancer 

• Låneramme 

1.2.11.1.1 Anlægsbalancer i forhold til låneramme 
Under fanen Anlægsbalancer i forhold til låneramme sammenholdes lånerammen på finansloven med 
anlægsbalancen (den samlede værdi af anlægsaktiver på forespørgselsdatoen). Samtidig er den procent-
vise udnyttelse af låneramme angivet. 
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1.2.11.1.2 Anlægsbalancer 
Under fanen Anlægsbalancer specificeres anlægsbalancen, det vil sige værdien af anlægsaktiver på an-
lægsniveau. 

 

1.2.11.1.3 Låneramme 
Under fanen Låneramme vises lånerammen for den aktuelle hovedkonto. 

 

 Låsning af anlægsbudgettet 

Anlægsspecialisten kan låse det detaljerede anlægsbudget i en budgetversion, så der ikke kan redigeres i 
budgettet og det ikke kan opdateres. 

Låste budgetversioner kan altid åbnes igen. 

Låsningen gælder ikke institutionsbudgettet (eller et evt. lønbudget) 

 Låsning af anlægsbudget 

Gør følgende for at låse anlægsbudgettet: 

• Vælg aktiviteten Låsning – Anlæg under delprocessen Låsninger funktioner. I vinduet med lede-
tekster skal du angive de nødvendige specifikationer, markeret med *: 
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I Excel-mappen er der to faner til låsning af budgetter: En fane til låsning af grundbudgetversioner og en 
fane til låsning af opfølgningsversioner 

1.2.12.1.1 Låsning/åbning af grundbudgetversion 
Du låser/åbner et grundbudget således: 

• Gå til fanen Låsning budgetversioner. Du ser alle grundbudgetversioner, der matcher kriterierne 
angivet under ledetekster beskrevet ovenfor. 

• Klik i den farvede celle (rød eller grøn afhængig af låsningsstatus) under den budgetversion, der 
skal låses/åbnes. 

• Klik på en af knapperne Lås/Lås op for at låse/åbne den pågældende budgetversion. Farven i det 
pågældende felt justeres så det afspejler låsningsstatus. 

 

• Klik på knappen Gem data under båndet Analysis for at gemme ændringen. 

1.2.12.1.2 Låsning/åbning af opfølgningsversioner 
Du låser/åbner opfølgningsversioner efter samme retningslinjer som beskrevet for grundbudgetter ovenfor: 

• Gå til fanen Låsning opfølgningsversioner for at se en oversigt over de tilgængelige opfølgnings-
budgetversioner. 

• Benyt som beskrevet knapperne Lås/Lås op for at låse/åbne en given budgetversion 

• Gem ændringen ved at vælge Gem data under båndet Analysis. 

 Rapporter vedr. anlægsbudgetteringen 

Der er findes en række rapporter i SBS, der på forskellig vis dokumenterer anlægsbudgetteringen. I dette 
afsnit gives en kort beskrivelse af rapporternes indhold. 

 Aktiver rapporter 

Du tilgår rapporterne således: 

• Aktiver delprocessen Rapporter – anlægsmodul for at få en oversigt over tilgængelige rapporter 
(de konkrete indhold afhænger af den lokale opsætning): 
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• Når de enkelte rapporter åbnes vil du skulle specificere rapportens indhold nærmere. Specifikatio-
nen vil afhænge af den lokale opsætning. 

 Rapporternes indhold 

I tabellen herunder findes en liste over rapporterne med kort beskrivelse af deres indhold: 

Rapport Faner i rapport Indhold Eksempel på anvendelse 
Validér anlæg • Udviklingsprojekter 

• Anskaffelser ekskl. 
udv.proj. 

• Overordnede kom-
mentarer 

Rapporten viser både udvik-
lingsprojekter og anskaffelser 
og gør det muligt at indhente 
input fra de budgetansvarlige 
vha. kommentarkolonner til 
hhv. anlægsspecialisten og 
den budgetansvarlige. 
Ser mere om brugen heraf i 
den grundlæggende vejledning 
i anlægsbudgettering for den 
budgetansvarlige. 

Anlægsspecialisten ønsker 
at indhente bemærkninger, 
input mv. til anlægsbudget-
teringen fra de budgetan-
svarlige via et procesflow i 
SBS. 

Udviklingsprojekter - 
overblik 

• Rapport oversigt 
• Rapport saldo 
• Rapport driftseffekt 

Rapporten dokumenter forskel-
lige stamdata- og budgetmæs-
sige aspekter af udviklingspro-
jekter (både Navision Stat-an-
læg og SBS-anlæg). Du kan 
bl.a. se forventet ibrugtag-
ningsdato, budgetteret tilgang 
og resultateffekt i form af ren-
tetilskrivninger 

Overblik over saldi på de 
endnu ikke færdiggjorte ud-
viklingsprojekter. 
 
Overblik over renternes 
driftseffekt på de endnu ikke 
færdiggjorte udviklingspro-
jekter. 
 

Anskaffelser ekskl. ud-
viklingsprojekter - over-
blik 

• Rapport oversigt 
• Rapport oversigt 

datatyper 
• Rapport oversigt 

anlægsbogf.typ 
• Rapport driftseffekt 

Rapporten dokumenter stam-
data og budgetmæssige 
aspekter af egentlige anlægs-
aktiver (både Navision Stat-an-
læg og SBS-anlæg). Du kan se 
budgetbeløb fordelt på de for-
skellige bogføringstyper (an-
skaffelse, afskrivninger mv.) og 
se den beregnede resultatef-
fekt af rentetilskrivninger 

Oversigt over afskrivnin-
gerne og renternes driftsef-
fekt på anskaffelser. 
 
Rapporten indeholder også 
renter, afskrivninger mv. for 
de simulerede SBS-anlæg 
for udviklingsprojekterne. 

Anlægsinvesteringer - 
beregnede renter 

• Rapport renter Rapporten viser beregnede 
renter for hvert anlægsaktiv 

Overblik over renteudgifter 
for den samlede anlægs-
budgettering, dvs. både ud-
viklingsprojekter og anskaf-
felser. 
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Rapport Faner i rapport Indhold Eksempel på anvendelse 
Anlægsoversigt – primo 
og bevægelser 

• Anlægsoversigt ex 
donationer 

• Anlægsoversigt inkl. 
Donationer 

• Driftseffekt 
• Formål 

Viser primosaldi for året samt 
årets budgetterede værdiregu-
leringer for de enkelte anlægs-
aktiver 

Bagud- og fremadrettet 
overblik over anskaffelses-
sum, afskrivninger mv. pr. 
anlæg. 
 
Kontrol af manglende af-
skrivningsstart på anlæg. 

Anlæg driftseffekt ud-
over 4 år 

• Driftseffekt Viser driftseffekten for anlæg i 
en i ledeteksterne specificeret 
årrække. Anlægsspecialisten 
kan selv angive, hvor mange 
år der skal vises. 

Anlægsspecialisten ønsker 
at se driftseffekten af sit an-
lægsbudget ud over de tre 
BO-år. 

Sammenlign LDV med 
budgetversion 

• Rapport Sammenholder beregnede 
(fremskrevne afskrivninger) i 
LDV, med de budgetterede af-
skrivninger i aktuel budgetver-
sion. Sammenligningen sker 
pr. anlægsaktiv  

Kontrol af hvorvidt nyeste 
anlægsfremskrivning mv. er 
kopieret fra LDV og ind i 
den aktuelle version. 

Sammenlign version 
med version 

• Rapport Sammenligner saldo pr. an-
lægsaktiv mellem 2 budgetver-
sioner  

Anlægsspecialisten ønsker 
at se ændring i anlægsbud-
gettering, evt. pr. anlæg,  
mellem to versioner. 

Sammenlign anlægsmo-
dul og institutionsbud-
get 

• Rapport Sammenhold det aktuelle de-
taljerede anlægsbudget med 
institutionsbudgettet. Sammen-
stillingen tager afsæt i den fire-
cifrede finanskontering  

Anlægsspecialisten ønsker 
at kontrollere om anlægs-
budgetteringen er opdateret 
i institutionsbudgettet for en 
given version. 

Anlægsspecialisten har ud over ovenstående rapporter adgang til en række rapporter, som også anvendes 
af den budgetansvarlige og økonomifunktionen. Datagrundlaget for disse rapporter er institutionsbudgettet 
og ikke det detaljerede anlægsbudget. 

Rapporterne er tilgængelige under delprocessen Anlægsrapporter i institutionsbudgettet.  

 Frigiv anlægsbudget til institutionsbudget 

Det færdige detaljerede anlægsbudget skal afslutningsvis frigives til institutionsbudgettet. Ved frigivelsen 
dannes saldi i institutionsbudgettet på de artskonti, som kan udledes af den anlægsbogføringsgruppe, der er 
knyttet til det enkelte anlægsaktiv i det detaljerede budget (se Bilag 1: Anlægsbogføringsgrupper neden-
for for en oversigt over de artskonti der anvendes).  

Kopieringen omfatter både de resultatmæssige virkninger af anlægsbudgetteringen (afskrivninger, nedskriv-
ninger, tab/gevinst) samt til- og afgange i balancen. Rentevirkningen af de planlagte investeringer vil ligele-
des blive overført til resultatopgørelsen. 

Det detaljerede anlægsbudget frigives således: 

• Vælg aktiviteten Frigiv institutionsbudget. Kopiering af afskrivninger, nedskrivninger, tab/ge-
vinst og renter samt budgetterede tilgange og afgange til institutionsbudgettet under delpro-
cessen Frigiv institutionsbudget. Vinduet med ledetekster udfyldes med de relevante oplysninger, 
så kriterierne matcher de data, der ønskes frigivet. 
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Der åbnes en visning med fire faneblade: 

• Under fanen FRA vises de anlægsposter fra det detaljerede anlægsbudget (dvs. pr. anlægsaktiv), 
der vil ligge til grund for overførslen til institutionsbudgettet.  

• Under fanen TIL vises de poster, der aktuelt ligger i institutionsbudgettet grupperet på relevante 
budgetarter og dimensioner (det enkelte anlægsaktiv fremgår altså ikke af oversigten). 

• Under fanen Kontologik er et skema, de viser hvordan kombinationer af anlægsbogføringsgruppe 
og bogføringstype omsættes til firecifret artkonto i institutionsbudgettet. 

• Under fanen Anlæg med budgetart er anlægsposteringer fra det detaljerede anlægsbudget påført 
den artskontering som vil blive anvendt i institutionsbudgettet. Det er altså med andre ord muligt her 
at se og kontrollere effekten af det enkelte anlægsaktiv i institutionsbudgettet. 

For at overføre den aktuelle visning af det detaljerede anlægsbudget til institutionsbudgettet gør du nu føl-
gende: 

• Klik på knappen Kopier data under båndet Analysis. 

 Udarbejdelse af anlægsgrundbudget 

I denne vejledning er processen for anlægsbudgettering beskrevet inden for et budgetår.  

Når anlægsspecialisten påbegynder udarbejdelsen af et anlægsbudget for det kommende budgetår, er det 
vigtigt at være opmærksom på to elementer, der kan understøtte anlægsgrundbudgetteringen: 

1. Når økonomifunktionen forbereder anlægsgrundbudgettet for det kommende år, som en del af grund-
budgetprocessen, tager SBS´ anlægsmodul højde for at den samlede investeringssum på et anlæg ikke 
ændres i kopieringen. Den konkrete logik på kopieringsfunktionen mellem år præsenteres i afsnit 3.7.1 
og 3.7.2 nedenfor. 

2. For grundbudgettet vil den akkumulerede saldo for det foregående budgetår løbende blive opdateret i 
takt med opdatering af regnskabstal. Dette kan vanskeliggøre anlægsbudgetteringen, da investerings-
sum for anlægget vil ændre sig, i takt med at forbrug bogføres. For at håndtere dette kan institutionens 
lokaladministrator vælge at ”fryse” regnskabstallene i grundbudgettet, således at den akkumulerede 
saldo for det kommende års anlægsgrundbudget ikke løbende ændres. Fremgangsmåden for dette er 
beskrevet i afsnit 3.7.3 nedenfor. 

 

 Kopiering af anlægsbudgettering på udviklingsprojekter og igangværende arbejder 

Beskrivelsen i det følgende tager udgangspunkt i den kopieringsfunktion som er beskrevet i afsnit 2.2.3 
ovenfor. 

For at investeringssummen ikke ændres i forbindelse med kopieringen mellem år kopieres budgettet i inde-
værende år i arket Fra til kolonnen Resterende saldo i arket Til. De budgetterede investeringer i BO-år 1 
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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 indevæ-
rende år 

Budget for BO-år 1 Budget for BO-år 2 Budget for BO-år 3 

Placering af an-
lægsbudget efter 
kopiering, (fx i 
GI20) 

De resterende 
budgettal i fra-ver-
sionen kopieres til 
kolonnen [åååå] 
resterende saldo 

Budgettet kopieres 
til januar måned i 
det nye budgetår, 
2020 

Budgettet kopieres 
til det nye BO-år 1, 
2021 

Budgettet kopieres 
til det nye BO-år 2, 
2022 

 

I nedenstående skærmbillede er bevægelsen ved kopieringen forsøgt illustreret grafisk. 

 

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, på baggrund af opdaterede forudsætninger mv. 

 

1.2.15.1.1 Udviklingsprojekter som er oprettet som SBS-anlæg 
Beskrivelsen i det følgende tager udgangspunkt i den kopieringsfunktion som er beskrevet i afsnit 2.2.4 
ovenfor. 

For udviklingsprojekter oprettet som SBS-anlæg findes der ikke en kolonne med resterende saldo fra de fo-
regående 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 indevæ-
rende år 

Budget for BO-år 1 Budget for BO-år 2 Budget for BO-år 3 

Placering af an-
lægsbudget efter 
kopiering, (fx i 
GI20) 

De resterende 
budgettal i fra-ver-
sionen kopieres til 
januar måned i det 
nye budgetår 2020 

Budgettet kopieres 
ligeledes til januar 
måned i det nye 
budgetår, 2020 

Budgettet kopieres 
til det nye BO-år 1, 
2021 

Budgettet kopieres 
til det nye BO-år 2, 
2022 

 

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. 

 

 

 Kopiering af egentlige anlægsaktiver (SBS-anlæg) 

Beskrivelsen i det følgende tager udgangspunkt i den kopieringsfunktion som er beskrevet i afsnit 2.2.2 
ovenfor. 

 

Egentlige anlægsaktiver/anskaffelser budgetteret som SBS-anlæg, uanset om det er på faste dimensioner 
eller Alias, kopieres på samme vis mellem år, som mellem versioner inden for et år. Dvs. levetid, anskaffel-
sessum, afskrivningsstart og budgetkommentar kopieres 1:1. 

 Fastfrysning af akkumuleret saldo for tidligere budgetår ifm. anlægsgrundbudgettering 

Lokaladministratoren har mulighed for på en konkret version at definere, hvor mange måneders faktiske 
data der er indeholdt i kolonnen Akkumuleret saldo tidligere budgetår. Nedenfor beskrives processen 
herfor.  

•  Skift miljø til FSBUD_ADMIN_LOKAL 
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• I lokaladministratorens miljø vælges menupunktet Administration og herunder Dimensioner 

 

• Åben tabellen MBBVERSA – Version logik lokalt 

 

• I tabellen lægges en linje ind for en konkret bogføringskreds og version. I kolonnen Anlæg – faktiske 
data angives, hvor mange måneders regnskabstal der ønskes i kolonnen Akkumuleret saldo tidli-
gere budgetår. I eksemplet nedenfor er tabellen sat op således at der i GI20 for bogføringskreds 
06514 vises akkumuleret saldo for de første seks måneder af 2019, når man åbner skemaet til bud-
gettering af udviklingsprojekter under opførsel og igangværende arbejder på enten faste dimensioner 
eller alias. 

 

Det fremgår ikke eksplicit af skemaet, hvorvidt der er foretaget denne frysning. Dette skal anlægsspeciali-
sten således selv være opmærksom på. Nedenfor er kolonnen, hvor data fryses ved denne opsætning, 
fremhævet. 
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1.3 Bilag 1: Anlægsbogføringsgrupper 

Skemaet herunder viser de anlægsbogføringsgrupper, der kan tilknyttes de anlæg, der oprettes i SBS.  

Anlægsbogføringsgruppen styrer, hvilke finanskonti der anvendes, når det detaljerede anlægsbudget over-
føres til institutionsbudgettet. Valg af korrekt anlægsbogføringsgruppe er således i sidste ende afgørende 
for korrekt kontering i institutionsbudgettet. 

Vær desuden opmærksom på følgende: 

• Anlægsbogføringsgrupper, der ender på _DON er til donerede anlægsaktiver. Da disse anlæg ikke 
skal have resultatvirkning for institutionen, suppleres de ”almindelige” anlægsposteringer af nogle 
modposteringer. Det er konteringen af disse modposteringer, der er vist i skemaet herunder. 

• Anlægsbogføringsgrupperne IGANG ARB og IMM UDV PR er til udviklingsprojekter (henholdsvis 
materielle og immaterielle) i opførelses-/udviklingsfasen.  
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