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Projekt definition
Et formålsbaseret projekt adskiller sig fra øvrige projekter ved at være defineret ud fra
formålet frem for bevillingsgiveren. Der vil typisk være tale om konferencer eller
sponsorater til et specifikt formål, som fx karrieredag mv. – altså sponsorater og
samarbejdsaftaler der skal momsvurderes eller med andre ord, projekter der hjemskrives
på finanskonti 934111 eller 934112.
Projekter med debitortypen EKSTERNBEV kan ikke samles, grundet AUs oplysningspligt til
ministeriet.

Projektet oprettes med en teknisk debitor 110179 og styres ud fra bevillingsgruppe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Diverse danske erhvervsvirksomheder 6131
Diverse kommunale debitorer 5189
Diverse Regionale midler 5662
Diverse danske universiteter 5301
Diverse danske foreninger 6132
Diverse udenlandske firmaer 5829
Diverse nordiske universiteter 5663
Diverse udenlandske universiteter 5657
Diverse internationale myndigheder 5648
Diverse øvrige midler fra øvrige udland 2051
Diverse nordiske private midler 1307
Diverse offentlige midler øvrige udland 6148
Diverse danske myndigheder 5647
Diverse danske Fonde 6375
Diverse udenlandske private Fonde 5664

Et formålsbaseret projekt der kun rummer én bevillingsgruppe vil kunne nøjes med sit
eget projektnummer – dvs. har du/I f.eks. flere kommuner, som giver et sponsorat, kan
man nøjes med at oprette et projekt med bevillingsgruppe nr. 5189.

Ved større arrangementer se håndteringen under lavpraktisk og opsætning.

Opsætning er defineret ud fra det overordnede væsentlighedskriterie og hensynstagende
til AUs gældende retningslinjer.
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Opsætning af et formålsbaserede projekt
Med udgangspunkt i en standard-opsætningen følges nedenstående procedure:

Projekt oprettet i WorkZone og hvert tilsagn journaliseres, som undersag til
projektet. Der sendes løbende link til Projektenheden til hver undersag, der oprettes
og der faktureres med udgangspunkt i disse.

2 eller flere projekter:
Viser det sig nødvendigt at oprette mere end ét projekt til samme formål, kan disse
med fordel samles i et hovedprojekt (HP nummer i Navision). Derudover kan der
evtr. oprettes et omkostningsprojekt på et særligt DR1, hvor al økonomisk aktivitet
kører - både afregningen fra en eventuel PCO1, indtægter fra deltagerbetalingerne
(Webshop), rejseafregninger, løn mv. Alle disse bogføres altså på DR1 projektet,
hvorefter der kun foretages én postering via en intern handel mellem DR4/5
projektet over til DR1.
Husk DR1 projektet oprettes ligeledes i WorkZone.
Denne konstellation samles desuden i et HP-nummer i Navision.

1

Ved PCO forstås Professionel Congres Organiser, der håndterer tilmeldinger og dermed opkrævning af
indbetalinger samt evt. håndtering af andre udgifter, fx hotelbooking for key -note speakers,
reimbursement af rejser mv. Denne type af opgaver kan også vare tages af en ekstern organisation, fx. En
europæisk faglig komité, der inden for fagområdet varetager denne type opgaver ved konferencer. Se
bilag 1for AUs retningslinjer og afregningskrav.
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Lavpraktisk / eksempel
Alle hjemskrivninger af tilsagn sker på de dertilhørende DR4/5 projekter, herefter
omposteres indtægten via intern handel til omkostningsprojektet:

Tips og tricks til formålsbaserede projekter
Ved opstart og planlægningsmøder for større konferencer, er det anbefalet at medtage
AU Regnskab, Debitor i opstartsfasen for at afklare de gældende momsregler.
Se bilag 2 som eksempel på tilsagn om sponsorat. Her er momsen vurderet på forhånd af
AU Regnskab, Debitor ud fra købet af sponsorpakken, som i dette tilfælde er præsenteret
på konferencens hjemmeside.
Sponsoratet journaliseres i WorkZone og bruges som faktureringsgrundlag.

Ved brug af PCO kan det have en stor konsekvens for budgettet, hvis ikke
momsberegningen er korrekt. Fx deltagerbetalinger indeholder moms, som ikke konteres
som en indtægt, ligeledes er der forskellige momssatser for forskellige typer af udgifter.

PCO står for: Proffesionel Congres Organiser – bruges der en PCO, som f.eks
Kongreskompaniet skal formularen i bilag 1 benyttes. Formularen er udarbejdet af AU
Regnskab, Debitor.
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Bilag 1 – PCO (formålsbaseret projekt)

Modtager(e): Kreditor, Debitor, Økonomi på Fakulteterne, leverandør

Håndtering af indbetalinger fra PCO

Når AU benytter sig af ”leverandør” så skal følgende procedure følges:

-

Arrangøren, som bruger leverandør, skal indhente oplysning om
projektnr. og aktivitet ved den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller. Konteringen oplyses til leverandør.

-

Udgifter: leverandør skal ved benyttelse af underleverandører primært bede
leverandøren om at sende fakturaerne til AU til det pågældende EAN-nummer,
så købsfakturaer dermed håndteres på normal vis igennem IndFak.
Såfremt leverandør undtagelsesvis betaler nogle udlægsfakturaer på AU´s vegne,
skal leverandør ALTID sørge for, at udlægsfakturaerne er udstedt til AU. Kopi af
udlægsfakturaerne sendes til arrangøren/projektøkonomen. På
afregningsoversigten fra leverandør angives samlet udgifter opdelt med og uden
moms.

-

-

Indtægter: leverandør sender en opgørelse af samtlige indtægter opdelt med og
uden moms. Deltagernes navn, adresse, moms mm. skal fremgå af bilagene.
Bilagene må gerne være i Excel.

Nettoindbetaling til AU Regnskab, Debitor:
Leverandør overfører nettobeløbet til AU. Som betalingstekst angives projekt nr.
og aktivitet. Dette gælder også afregning af acontobeløb.
Regnskab, Debitor bogfører indtægten på artskonto 619011, projekt, aktivitet.
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-

Udkontering fra art 619011 (projektøkonom/forretningscontroller):
Projektøkonomen/forretningscontrolleren har fået tilsendt samtlige bilag (både
indtægter og udgifter) fra arrangøren.
Projektøkonomen/forretningscontrolleren omposterer nettobeløbet fra artskonto 619011 og udkonterer bruttobeløb for hhv. udgifter og indtægter opdelt
med og uden moms.

Projektøkonom på ”navn på projekt”:

Navn
Adresse
8000 Aarhus C

Mobil: xxxx xxxx
Mail: xxxxx@au.dk

Projektnummer: xxxxx
Aktivitet: xxxxx

EAN nummer: 5798000xxxxxx
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Bilag 2 – eksempel på tilsagn på sponsorat
(formålsbaseret projekt)
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