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Møderegler (Skype)

Slå mikrofon og kamera fra under mødet
Marker med ”x” i chatten hvis du har spørgsmål eller kommentarer

Slå mikrofon (og evt. kamera) til når du får ordet
Husk at slå fra igen efterfølgende

Præsentation optages og gøres tilgængelig på Økonomistyrelsens 
hjemmeside efter mødet

PowerPoint præsentation lægges på Økonomistyrelsens hjemmeside
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Dagsorden punkt 2

Tidsplan for årsafslutningen 2022

Sarah El-Ali
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Periode 12

Alle ”normale” posteringer bør 
være registreret i periode 12

Periode 13.1

Væsentlige fejlrettelser

Transaktioner, som først kan 
bogføres, efter periode 12 er 
afsluttet

Periodiseringsoversigter

Bevillingsafregningen

Koncept for årsafslutning

Periode 13.2

Kræver godkendelse af 
Økonomistyrelsen

Kun væsentlige forhold

Departementerne tilrettelægger årsafslutningsprocessen nærmere
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Periode 12

Der er følgende centrale tidsterminer for periode 12:

1. december 2022 Periode 12 starter

9. december 2022 Frist for indberetning af debitordata til PSRM

13. december 2022 Sidste frist for udsendelse af fakturaer til andre statsinstitutioner 

16. december 2022 Sidste frist for registrering af betalinger i banken via SAM

6. Januar 2023 Indrapportering af 1. lønkørsel (kl. 14.00)

10.-12. januar 2023 Afskrivninger foretages og bogføres i SAM

12. Januar 2023 Sidste frist for bilag til SAM (IndFak og RejsUd) (kl. 12.00)

12. januar 2023 Sidste frist for bilag til SAM vedr. DDI (kl. 12.00)

12. januar 2023 Der lukkes for bogføring i periode 12

Opmærksomhedspunkter:

• Al almindelig bogføring bør afsluttes i periode 12
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Periode 13.1

Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13.1:
13. januar 2023 Periode 13.1 starter
20. januar 2023 Indrapportering af 2. lønkørsel (kl. 14.00)
31. januar 2023 Sidste frist for indsendelse af bilag til SAM (kl. 12.00)
1. februar 2023 Der lukkes for bogføring i periode 13.1 

Opmærksomhedspunkter:
• Koordiner tæt med SAM omkring bogføring  
• Periode 13.1 reserveres til bogføring af 

1. Væsentlige fejlrettelser
2. Afregninger der først kan foretages efter periode 12
3. Periodiseringsoversigter
4. Bevillingsafregning

• Reserver en uge i perioden til bevillingsafregning
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Periode 13.1

1. Væsentlige fejlrettelser

• Departementerne bestemmer selv, hvad der betragtes som væsentlige fejlrettelser i periode 13.1

• Vi anbefaler, at der fastlægges en praksis for, hvad der accepteres som væsentlige fejlerettelser i periode 
13.1 

• Praksis kan fastlægges med udgangspunkt i denne definition:

• Definition: Væsentlige fejlrettelser er poster, der har væsentlig betydning for det samlede økonomiske 
resultat, og hvor en manglende rettelse vil have reel betydning for, om regnskabet kan betragtes som 
retvisende

• Eksempler på væsentlige fejlrettelser:
– Fejl, der bevirker, at bevillingsafregningen er forkert
– Fejl, der påvirker opgørelse af lønsumsloft, låneramme og overført overskud
– Fejl, som påvirker et retvisende billede, selvom det ikke har bevillingsmæssige konsekvenser
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Periode 13.1

2. Afregninger der først kan foretages efter periode 12

Eksempler:
• Eventuel udligning af periodiseret løn, som er bogført i periode 12 

• Regulering i relation til regnskabserklæring fra SAM angående periode 12  (regnskabserklæring fra SAM 
vedrørende periode 12 foreligger 20. januar)

• Regulering af tilskud og refusionsordninger

• Regulering af indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, intern handel og interne 
overførsler
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Periode 13.1

3. Periodiseringsoversigter

Hvad er en periodiseringsoversigt?
• Overslag over væsentlige udgifter i det afsluttede kalenderår, som endnu ikke er bogført fx på grund af 

ikke modtagne regninger (skyldige omkostninger)

• Formålet med periodiseringsoversigten er at sikre en korrekt periodisering 

• Oplysninger om registreringskriterier findes på Økonomistyrelsens hjemmeside.

https://oes.dk/oekonomi/oeav/regnskabsregler/generelle-bogfoeringsbestemmelser/registreringskriterier/hvornaar-skal-registreringen-finde-sted/
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Periode 13.1

4. Bevillingsafregning

• Bevillingsafregning kan først foretages når al anden bogføring er afsluttet

• Vores anbefaling er derfor, at den sidste uge i periode 13.1 forbeholdes til færdiggørelse af 
bevillingsafregningen

• Til brug ved check kan tabellerne i SB-systemet benyttes
– Tabel 10151: Bevillingsafregning, udgiftsbaseret  
– Tabel 10261: Bevillingsafregning, omkostningsbaseret      
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Periode 13.2

Der er følgende centrale tidsterminer for periode 13.2:
2. februar 2023 Periode 13.2 starter
2. februar 2023 Redegørelse fra departementer om eventuelle fejlrettelser
9. februar 2023 Sidste frist for indsendelse af bilag til SAM (kl.12.00)
9. februar 2023 Der lukkes for bogføring i periode 13.2 

Opmærksomhedspunkter:
• Kun bogføring af væsentlige fejlrettelser, som på forhånd er godkendt af Økonomistyrelsen

• Den 2. februar skal departementerne meddele Økonomistyrelsen, om der er behov for væsentlige 
fejlrettelser og i givet fald hvilke

• Anmodning om bogføring indsendes via ressortdepartementerne 

• Der skal foreligge begrundelse for at der er tale om en væsentlig fejlrettelse
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Dagsorden punkt 3

Specifikationer til statsregnskabet

Christel Clara Christiansen
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Specifikationer til statsregnskabet

Til statsregnskabets hovedbind udarbejdes en række specifikationer (noter) til statsregnskabets balance:

• Fortegnelse over de af ministerierne ydede statsforskrivninger, garantiforpligtelser mv. pr. 31. december 
2022.

• Forklaring til primokorrektioner vedrørende 2022

• Specifikation af udlån og langfristede tilgodehavender pr. 31. december 2022.

• Specifikation af værdipapirer og kapitalindskud pr. 31. december 2022.

• Specifikation af anden langfristet gæld pr. 31. december 2022.
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Specifikationer til statsregnskabet

Garantier

Fortegnelse over de af ministerierne ydede statsforskrivninger, garantiforpligtelser mv. pr. 31. december 
2022:

• Indberetning af oplysninger om garantier og statsforskrivninger foretages i SB-systemet.

• Indberetning sker efter samme retningslinjer som i regnskabet for 2021.

• Økonomistyrelsen udsender ultimo november 2022 forespørgsel om ressortændringer i forhold til garantier 
mv.
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Specifikationer til statsregnskabet

Garantier

Fortegnelse over de af ministerierne ydede statsforskrivninger, garantiforpligtelser mv. pr. 
31. december 2022:

• Fristen for indberetning af ressortflyttede garantier og statsforskrivninger er fredag den   
9. december 2022.

• Fristen for indberetning af garantier og statsforskrivninger igennem SB-systemet er 
fredag den 27. januar 2023.
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Specifikationer til statsregnskabet

Primokorrektioner

Forklaring til primokorrektioner:

• Forklaringer til primokorrektioner udarbejdes af Økonomistyrelsen i starten af februar måned efter 
afslutningen af periode 13.

• Forklaringerne vil herefter successivt blive fremsendt til kommentering.

• Fristen for indsendelse af kommentarer er torsdag den 23. februar 2023.
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Specifikationer til statsregnskabet

Udlån mv.

Specifikation af udlån og langfristede tilgodehavender, værdipapirer og kapitalindskud og anden langfristet 
gæld pr. 31. december 2022

• Specifikationerne dannes automatisk på baggrund af delregnskabsnavn i Statens Koncernsystem

• De ministerier, som har registreringer på de omfattede regnskabskonti vil blive kontaktet særskilt med 
henblik på at bekræfte, at delregnskabsnavnene m.m. er korrekte.
– Ministerierne bedes tage stilling om der er delregnskab, som skal sammensættes i statsregnskabet.
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Specifikationer til statsregnskabet

Værdipapirer og kapitalindskud 

OBS! Rigsrevisionen er opmærksomme og har kritiseret metoder til at værdiansættelse af kapitalandele, 
som har haft uoverensstemmelse med vores vejledning.

Husk! Værdiansættelsen skal være så tæt på 31.12.2022 som muligt.

Ejerandele 

Økonomistyrelsen udsender medio december 2022 forespørgsel om der er ændringer i Statens ejerandele 
til de relevante ministerier. 

Fristen for indberetning af ejerandele er tirsdag den 17. januar 2023.
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Dagsorden punkt 4

Opmærksomhedspunkter i 2022

Sarah El-Ali
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Opmærksomhedspunkter

Gennemgang af statens kontoplan

• Præciseringer, redaktionelle ændringer og konteringseksempler

• Historiske regnskabskonti

Indefrosne feriepenge

• Optaget i regnskabet på 94.10 i 2020

• Frivillig indbetaling i 2021

• 9410 bør være 0-stillet i 2022, hvis institutionen har indbetalt de indefrosne feriemidler, indeksering og 
eventuelle reguleringer

Seniorbonusordningen

• Etablering af seniorbonusordningen i 2021 

• Forpligtelsen hører til i optjeningsåret 

• Der kan hensættes til seniorbonusordningen jf. Væsentlighedskriterier (oes.dk)

https://oes.dk/oekonomi/oeav/regnskabsregler/generelle-bogfoeringsbestemmelser/vaesentlighedskriterier/


2222

Dagsorden punkt 5

Bevillingsafregningen 2022

Morten Urup Nielsen og Laurits Pilegaard
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Bevillingsafregning 2022

Generelt arbejdstilrettelæggelse af bevillingsafregningen

Bevillingsafregningen foretages i 2022 efter samme principper som i 2021. 

- Få ændringer til vejledningen herunder nye eksempler på det udgiftsbaserede område.  

1. Hvad skal foretages inden udgangen af periode 12:

• Kontrol af at videreførelsesbeholdningerne er bogført korrekt

• Sikre at primobeholdninger 2022 svarer til ultimobeholdningerne 2021

• Vi tager derfor muligvis kontakt til relevante institutioner, hvis vi finder differencer. 

2. Hvad skal foretages i periode 13:

• Bogføring af bevillingsafregningen

• Der anvendes forskellige bogføringskonti på omkostningsbaserede og udgiftsbaserede område 

• NB: Udgiftsbaserede driftsbevillinger håndteres særskilt i SB-systemet
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Bevillingsafregning 2022

Generelt om kontoændringer

• Kontoændringer påvirker bevillingsafregningen

• I forbindelse med registrering af kontoændringer i det lokale økonomisystem skal transaktionsteksten 
entydigt redegøre for flytningen mellem hovedkonti. Ændringen skal lette arbejdet med den centrale 
afstemning af kontoændringer på tværs af staten

• Likviditetsafregning på det omkostningsbaserede afregnes som udgangspunkt i nyt år.
 

Transaktionstekster 

Eksempler:  
Afgiver institutionen: Til HK 07.14.01 
Modtager institutionen: Fra HK 07.17.01 
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Bevillingsafregning 2022

Kontering – Driftsbevilling og statsvirksomhed

• Bogføring af bevillingsafregningen på det omkostningsbaserede område.
– For at sikre et retvisende transaktionsspor, bør der vedlægges dokumentation fra SB, når I anmoder om at få bogført 

bevillingsafregningen. 

• Hvad skal bogføres?
 Årets overskud/underskud (74.06 mod 74.03)

 Kontoændringer (74.12 mod 74.06)

 Bortfald (74.13 mod 74.06 eller 73.11 mod 74.03)

 Udbytte (73.50 mod 74.03)

• Bevillingsafregning i statsregnskabet ses i SB-tabel 10261.
– OBS: Registreringskontrollen i denne rapport viser ikke om bevillingsafregningen er foretaget eller ej. 



26

Bevillingsafregning 2022

Startkapitalen – Driftsbevilling og statsvirksomhed

• Startkapitalen (reguleret egenkapital) er bogført på konto 70.12 med mod post på 53.17 
(statsforskrivning).
– Udgangspunktet er, at startkapitalen er beregnet til 2 pct. af bruttobevillingen for driftsbevillinger og 5 pct. for 

statsvirksomheder. 

– Startkapitalens værdi svarer til underskudsgrænsen for virksomhedens akkumulerede negative underskud. 

• Startkapitalen er givet på finans- eller tillægsbevillingslov – de bogførte beløb i finansåret 2022 skal svare 
til årets bevillingsloves finansieringsoversigter. 
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Bevillingsafregning 2022

Likviditetsafregning – Driftsbevilling og statsvirksomhed

Bogføring af bevillingsafregningen på det omkostningsbaserede område

• Statens Administration håndterer likviditetsafregningen af bogførte bortfald af både årets resultat og 
bortfald af tidligere års videreførte overskud. Likviditetsafregningen foretages først i 2023 og skal bogføres

• Statens Administration adviserer institutionerne, når de bortfaldne midler likviditetsafregnes
– I lighed med tidligere skal I være opmærksomme på, om afregningen vedrører resultatdisponeringen (73.14) eller 

overført overskud (74.14). 

• Likviditetsafregning af kontoændringer håndteres i ministerierne.
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Bevillingsafregning 2022

Kontering – Reservationsbevilling og anlægsbevilling (mv.) 

• Bogføring af bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område
– For at sikre et retvisende transaktionsspor, bør der vedlægges dokumentation fra SB, når I anmoder om at få bogført 

bevillingsafregningen. 

• Hvad skal bogføres:
 Afvigelse bevilling/regnskab (74.91 mod 74.90)

 Kontoændringer (74.92 mod 74.90)

 Bortfald (74.93 mod 74.90)

 Bevillingstekniske omflytninger (74.94 mod 74.90)

• Bevillingsafregning i statsregnskabet ses i SB-tabel 10151
– Her viser registreringskontrollen om bevillingsafregningen er udført
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Bevillingsafregning 2022

Kontering – Reservationsbevilling og anlægsbevilling

Bogføring af bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område

• I relation til bevillingsafregningen på det udgiftsbaserede område er der i SB-systemets tabel 10151 
indarbejdet en registreringskontrol. Registreringskontrollen viser om bevillingskontrollen er bogført korrekt 
i regnskabet.

• Registreringskontrollen viser differencen mellem den registrerede ultimo saldo på regnskabskonto 74.90 
og saldoen fra linje 19 i SB-tabellen

• Det er vigtigt, at bogføring af bevillingsafregning foretages korrekt, da primobalancen i 2023 ellers bliver 
forkert
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Bevillingsafregning 2022

Dataoverførsel

Tidspunkter for dataoverførsel til SKS og SB i periode 13

• Der er i periode 13 fem daglige dataoverførsler

• Bogførte data opdateres i SB-tabellerne fem gange dagligt. Udtræk fra SKS-rapportering opdateres under 
natkørsel

 

Tabel 1 
Oversigt over dataoverførsler i periode 13 

      

Seneste bogføring i Navision Stat 09.00 11.00 13.00 15.00 20.00 

Seneste afvikling via ØDUP invoker 09.30 11.30 13.30 15.30 22.30 

Overførsel til SB-systemet 10.00 12.00 14.00 16.00 23.00 

Postering synlig i SB-tabeller 10.30 12.30 14.30 16.30 00.00 
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Dagsorden punkt 6

Orientering om årsafslutning for kunder hos Statens Administration

Dorte Deichmann Thybo



Oktober 2022

Årsafslutning Statens Administration
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• Årsafslutning 2022 på www.statens-adm.dk

• Nyt på www.statens-adm.dk – Årsafslutning

• OBS-punkter regnskab
• Opdatér kontakter på Kundeportalen
• Mail udsendes 01.11.22 – Spørgeskema udgår
• Nyt punkt i drejebøger for Finans og Kreditor – Årsafslutning
• Kontaktpersoner i P13.1 og særlige forhold i årsafslutningen
• PSRM – inddrivelse ved Gældsstyrelsen
• Anlæg
• IndFak
• RejsUd
• Bevillingsafregning
• Regnskabserklæring P12

• OBS-punkter løn
• Tidsplan 
• Lønkørsler vedr. 2022
• Beregning af feriepengeforpligtigelse

• Bemanding mellem jul og nytår og åbningstider i januar

Indhold

https://statens-adm.dk/
https://statens-adm.dk/
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Årsafslutning 2022 på statens-adm.dk

Tidsplan fremgår af 
Statens 

Administrations 
hjemmeside den 

01.11.22.

Følger 
principperne 
fra sidste år
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Årsafslutning 2022 på statens-adm.dk



OBS-punkter for
regnskab
• Opdatér kontaktpersoner på 

Kundeportalen

• Mail udsendes 01.11.22

• Nyt punkt i drejebøger for Kreditor og 
Finans

• Kontaktpersoner P13.1 og særlige 
forhold

• PSRM

• Anlæg

• IndFak

• RejsUd

• Bevillingsafregning

• Regnskabserklæring P12
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Kontaktpersoner i forbindelse med årsafslutning
- Vejledning: https://statens-adm.dk/portaler/kundeportalen/

• Al kommunikation vedrørende årsafslutningen i 
Løn og Regnskab sendes til de personer i 
Kundeportalen, der har rollerne:
– Primær regnskabskontakt

– Kontaktperson - Regnskab 

• Rettelser til Kontaktperson - Regnskab foretages 
af institutionerne.

– Opdateres senest den 31.10.22

• Rettelser til Primær regnskabskontakt foretages af 
Statens Administration. Ved rettelser send e-mail 
til kundeportal@statens-adm.dk.

– Sendes til ovenstående mail senest den 28.10.22 med 
anmodning om rettelse senest den 31.10.22 

https://statens-adm.dk/portaler/kundeportalen/
mailto:kundeportal@statens-adm.dk
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Mail udsendes 01.11.22 til Kontaktpersoner – spørgeskema udgår

•
• Drejebog Kreditor - Ny punkt "Årsafslutning”

• Drejebog Finans - Ny punkt "Årsafslutning”
•
• Kontaktpersoner i årsafslutningen - gældende for P13.1

• Særlige forhold i årsafslutningen herunder periode P13.1

• Afskrivninger pr 30.12.22
•
• PSRM - inddrivelse af gæld vedr. debitorer hos Gældsstyrelsen

Mail



Ny opgave i drejebøger - ”Årsafslutning”
- Drejebøger opdateres senest den 15. november 2022

I SLS er lønbogføring opsat til at afslutte bogføring pr. 
31.12.xx i 2. lønkørsel i december 
eller
I SLS er lønbogføring opsat til at afslutte bogføring pr. 
31.12.xx i 1. lønkørsel i januar 
eller

I SLS er lønbogføring opsat til at afslutte bogføring pr. 
31.12.xx i 2. lønkørsel i januar

Såfremt I har rettelser til denne opsætning, skal I oprette 
en sag på Serviceportalen > Statens Løn og HR > 
Statens Lønløsninger (SLS/HR-Løn)  

Senest den 20. december 2022.

KREDITOR



Ny opgave i drejebøger - ”Årsafslutning”
- Drejebøger opdateres senest den 15. november 2022

Der årsafsluttes på alle dimensioner jf. opsætning i Navision
eller
Der årsafsluttes på følgende dimensioner jf. opsætning i 
Navision: Fx Delregnskab

Såfremt I har rettelser til denne opsætning, skal I oprette en 
sag på Serviceportalen > Økonomi og Regnskab > Navision

Senest den 20. januar 2023.

.

Oplysninger om, hvorvidt der udarbejdes 
Bevillingsafregning på regnskabet
Der bogføres bevillingsafregning på regnskabet 
eller
Der bogføres ikke bevillingsafregning på 
regnskabet 
Såfremt I har kommentarer til oplysningen om 
bevillingsafregning, skal I skrive til Kundebetjening –
regnskab@statens-adm.dk

Senest den 13. januar 2023.

FINANS

mailto:regnskab@statens-adm.dk
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Kontaktpersoner i P13.1 og særlige forhold

• SAM er i gang med at udvikle en Generel Bemyndigelseserklæring på Økonomiområdet. Her angives bl.a 
kontaktpersoner i P13.1 - herunder hvilke fagområder der må godkendes for.

• I hører mere om dette i løbet af november måned.

• Hvis der er særlige forhold i årsafslutningsperioden, der skal tages højde for, så send en mail til 
Kundebetjening – regnskab@statens-adm.dk senest den 16. december 2022.
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PSRM – inddrivelse ved Gældsstyrelsen

PSRM – indberetning til 
Gældsstyrelsen – frist for 
indsendelse til Statens 
Administration er den         
9. december 2022

Se EPI center for nærmere 
oplysninger 

Proces for indberetning til 
Gældsstyrelsen

Hvis ikke institutionen er 
opsat til at inddrive, så 
kontakt Gældsstyrelsens 
support for at igangsætte 
implementeringen:

Tlf.: 7237 1645 

E-mail:
fodringshaver@gaeldst.dk

http://sam-epi-app02p/epicenter_x/?oid=b5591350-821f-49e4-97d0-5b3d2cc9e97e
mailto:fodringshaver@gaeldst.dk


Likviditet flyttes inden udgangen af 
januar 2023

Salgsprovenu af anlæg bogføres 
senest den 27. januar 2023

Ekstraordinær afskrivningskørsel 
bogføres senest den 31. januar 2023

31

27

31

31 Statens Administration foretager en 
periodeafstemning pr. 31. december 
2022 samt en scratch-afstemning

Rapport til kontrol af anlægsmasse og 
afskrivninger er vedhæftet 
regnskabserklæring for P09.

Eventuelt manglende skrotninger og 
aktiveringer skal være fremsendt til 
Statens Administration senest den 5. 
december 2022.

Statens Administration bogfører 
afskrivninger fra den 10. januar 2023 til 
den 12. januar 2023. 

Er der særligt behov for bogføring på 
en speciel dag, sendes mail til  
Kundebetjening senest den 06.01.23.

Sidste dag for bogføring af 
afskrivninger er den 12. januar 2023.

Anlæg
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IndFak

BOGFØRINGSDATO

Bilag, der indtil den 12. januar 2023 skal 
bogføres i periode 12, skal angives 

med bogføringsdato 30.12.2022, ellers 
bliver fakturaen bogført i periode 

01.2023.

TIDSFRIST P12

Sidste frist for godkendelse i IndFak 
er den 12. januar 2023 kl. 12.00.

SAM bogfører i IndFak hele 
den 12. januar 2023 

.
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Bilag i P12
(01.12.22 - 12.01.23)

Bilag med dato 31.12.22 
bogfører robot pr. 30.12.22

Bilag med 01.01.23 bogføres 
med 02.01.23

Bilag med dato før 01.12.22 
bogføres med 01.12.22

Bilag i P13.1
(13.01.23 - 01.02.23)

Bilag med dato 31.12.22 
eller tidligere udsorteres til 
manuel behandling i SAM 

Bilag med dato efter P13.1 
Bogføres med bilagsdato

Bilag P13.2
(02.02.23 - 09.02.23) 

Bilag med dato 31.12.22 
eller tidligere udsorteres til 
manuel behandling i SAM 

Bilag med dato efter P13.2 
Bogføres med bilagsdato

Håndtering af bilag i IndFak
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TIDSFRIST 
GODKENDELSE

Den 11. januar 2023 kl. 
18.00 er sidste frist for 
godkendelse af afregninger 
i RejsUd, der skal med i 
2022.

BOGFØRING I GAMMELT 
ÅR

SAM bogfører alle 
rejseafregninger der ligger 
klar om morgenen 12. 
januar i gammelt år.

RejsUd poster, der 
modtages efterfølgende, 
bogføres i nyt år. 

STYRING AF 
BOGFØRINGSDATO

Såfremt institutionen selv 
ønsker at styre 
bogføringsdato via RejsUd

RejsUd

Se fra side 40 i 
Årsafslutningsvejledningen
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Indsendes via DDI - senest den 31. januar 2023 kl. 
12:00

I bestillingsbeskrivelsen angives:
P13 Bevillingsafregning 2022 behandles af 
Kundebetjening

Send mail eller ring til Kundebetjening –
regnskab@statens-adm.dk, når DDI ligger klar til 
bogføring.

Skriv i mailen, om det er den sidste/eneste eller der 
kommer flere afregninger.

Bevillingsafregning
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Regnskabserklæring P12

FOR PERIODE 12 UDARBEJDES DER EN REGNSKABSERKLÆRING I LIGHED MED TIDLIGERE ÅR. 

Punkt 2, 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13

Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne 
poster udskydes til periode 13

Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer udskydes til periode 13

Løn udarbejder alle punkter

Udsendes fredag den 20. januar 2023 (uge 3)

Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:



OBS-punkter for
løn

• Tidsplan

• Lønkørsler vedr. 2022

• Feriepengeforpligtelse
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Tidsplan for årsafslutning 2022

Der vil løbende 
komme opdateringer 
på vores hjemmeside
www.statens-adm.dk
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2. LØNKØRSEL 20.01.23 
(månedsløn)

2. Lønkørsel skal bogføres 
i P13.1

Disse bogføres fra den 
24.01.23

Institutionen kan vælge at 
afslutte lønnen til 2022 ved 
1. lønkørsel. Det vil sige, at 
2. lønkørsel bogføres i 
2023.

Lønkørsler i januar – poster vedr. 2022

OPLYSNING I 
DREJEBOGEN -
KREDITOR

Ønskes 2. lønkørsel 
bogført i nyt år, skal dette 
meldes ind via 
Serviceportalen - Statens 
Løn og HR - Statens 
Lønløsninger (SLS/HR-
Løn) senest den 20.12.22 

Standard opsætning i SLS 
er afslutning efter 2. kørsel.

1. LØNKØRSEL 06.01.23 
(timeløn/efterregulering) 

1. lønkørsel i januar 
indlæses først efter luk af 
P12, da kørslen kan 
indeholde poster med 
bogføringsdato 31.12.22

Disse bogføres fra den 
13.01.23 (P13.1) med 
31.12.22

Periodisering P12/P13:

Rapportudtræk LDV. 
”Periode 13 – Lønposter”
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Statens Administration tilbyder at beregne 
feriepengeforpligtelsen efter NY metode 
Formularen skal sendes til samraploen@statens-adm.dk
senest mandag den 2. januar 2023.

Beregningerne vil blive udsendt
senest den 9. januar 2023.

Periodisering af feriepengeforpligtigelsen sendes via en DDI-
bestilling og i bestillingsbeskrivelsen tilføjes:
”Regulering feriepengeforpligtigelse 2022 – håndteres af 
Kundebetjening”.

Beregning af feriepengeforpligtigelse

DDI

mailto:samraploen@statens-adm.dk
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Bemanding mellem jul og nytår

TIRSDAG DEN 27.12.22 TIL FREDAG DEN 30.12.22
er telefonerne åbne, men med minimumsbemanding.

Hastende betalinger, der ønskes gennemført i denne 
periode skal aftales telefonisk eller via mail til 
Kundebetjening – regnskab@statens-adm.dk

mailto:regnskab@statens-adm.dk
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Åbningstider i januar

SAM Regnskab
har udvidede åbningstider i 

perioden den 4.-31. januar 2023:

09.00 – 15.30

Den 11.-12. januar 2023:

09.00 – 17.00
Efter aftale med SAM Kundebetjening 

senest kl. 14.00 samme dag er der 
mulighed for bogføringer indtil kl. 19.00.

Se åbningstider på 
www.statens-adm.dk

SAM Løn 
har i hele 
perioden 
normale 

åbningstider
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Dagsorden punkt 7

Eventuelt

Erik Hammer



Kontakt: statsregnskab@oes.dk

mailto:statsregnskab@oes.dk
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