
Trin 1 i proces for lønafstemning  

Totalafstemning mellem LDV1 (Spejl af SLS(statens lønsystem) og Navision sag 

Hver måned bogføres differencen mellem bogført forbrug på ressourcer i sagsmodulet i Navision og 
udbetalt løn på projekt blank2 i LDV. Denne difference henføres til det sted, hvor ressourcen aktuelt er 
bogført i SLS på stedkodens afstemningsprojekt. Der er et afstemningsprojekt pr. stedkode i Navision. 
Afstemningsøvelsen har to trin, som er vist i nedenstående figur.  

Bogført løn i SLS identificeres via LDV 

For den relevante regnskabsperiode identificeres bogført løn i SLS pr. lønnr. som den totale lønsum med 
projekt blank for alle de artskonti i som oversættes til lønkonti i finansmodulet i Navision ved hjælp af 
kontobroen i Navisions opsætning3  og som i SLS bruges til den lønudbetaling, som er fast og 
tilbagevendende. Nedenstående tabel viser de artskonti, som bliver benyttet til løn med projekt blank i SLS. 

 
Artskonto ArtskontoNavn 
1811 Egentlig løn 
1831 Overarbejde 
1841 Merarbejde 
1851 Løn/O.arb. u. årsværk 
1861 Særskilt vederlæggelse 
1871 Friv. fratr.ordning 
1881 Pensionsbidrag mv. 
1887 Refus. besk. ordn. u årsv. 
1888 Refus. udlån pers.m.årsv 
1889 Tilsk. fra Barselsf. m. års 
1891 Øvrig kompens. frav. 
1892 Øvr. tilsk./ref. besk. 
2232 Arbejdsmarkedsbidrag 
4423 Fratrædelsesordninger for tjm. 
4424 Supplerende ydelser 

 

 
                                                           
1 Da lønnen ikke bogføres pr. ressourcenr./lønnr3. i finansmodulet i Navision Stat er det nødvendigt at benytte LDV til 
lønafstemningen mellem finans og sag. LDV er et spejl af SLS (statens lønsystem), som bliver bogført i finansmodulet i 
Navision i forbindelse med bogføring af de to månedlige lønkørsler. 
 
2 I kostprismodellen fordeles de lønomkostninger som er faste/tilbagevendende til projekter via. kostprisen. De skal 
derfor ikke påføres fuld kontostreng (projekt og aktivitet) i SLS – derfor projekt blank.   
  
3 Oversættelsen fra artskonto i SLS til finanskonto i Navision afhænger af artskonto og stillingstype. Alle artskonti som 
indgår i ØSLDV siden af hovedafstemningen bliver oversat til en 21XX konto i NS. Ciffer nummer tre fra venstre i 
finanskontoen bestemmes af første ciffer i stillingstypen. Således at eksempelvis løn med artskonto 1811 og 
stillingstype 422 Fuldmægtig bliver bogført på finanskonto 2140 i finansmodulet i Navision.  



Bogført løn i Navision 

Den bogførte løn i sagsmodulet i Navision identificeres som det totale forbrug pr. ressource for alle 
ressourcer med bogføringsdato i regnskabsperioden. De bogførte lønomkostninger bliver dannet i 
forbindelse med ressourceallokeringen - eller bogføring af ProMark for de tidsregistrerende ressourcer. Læs 
mere herom i de enkelte vejledninger, der fremgår under punktet omhandlende ressourceallokering 
(og/eller ProMark) på forsiden. 

Beregning af differencer pr. ressource 

Da der er et unikt lønnummer for hvert ressourcenummer kan differencen mellem løn i LDV og løn i 
Navision sag beregnes pr. ressource.  

Eksempel på afstemningsdifference 

Lønnr Ressourcenr SLSBeløb NSBeløb Sted Difference 

2107833067000 RS28561 32.108,65 33.577,91 9251 -1.469,26 

  

Eftersom differencerene er beregnet pr. ressourcenr.,  foretages der en kontrol af, at beløbene pr. 
ressourcenr. samlet set summer til totalen fra LDV og kontrolrapport ”AU – Afstem Finanspost og 
Sagsposter” i Navision. Kontrollen gemmes i en mappe og digitalt i en mappe på o-drevet. Under følger et 
eksempel på kontrol af summer i totalafstemningen.  
 
Sum af beløb pr. ressourcenr. i totalafstemningen. 

 
 
Som tabellen illustrerer, er der bogført 309,5 mio. kr. i SLS (LDV) og 269,3 mio. kr. i sagsmodulet i NS samlet 
set på de enkelte ressourcer. 
Efterfølgende laves der et sum-tjek på disse beløb for at sikre validiteten.  
  
 
 
 
 



 
Totalbeløb fra LDV 

 
 
Ressourceposter fra kontrolrapport 50009 ”AU – Afstem Finanspost og Sagsposter” i Navision. 

 

Når ovenstående øvelse er gennemført, kan vi gå videre til trin 2 i lønafstemningen, hvor 
afstemningsdifferencerne bliver opdelt.  
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