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Håndtering af periodisering i Conference Manager 2019 

 

I forbindelse med årsskiftet 2019/2020 er der behov for en præcisering af, 

hvordan man som projektøkonom/forretningscontroller skal forholde sig i re-

lation til indtægterne/periodisering heraf.  

Bagatelgrænsen for periodisering er 50.000 kr. excl. moms jfr. hovedreglen for 

periodisering. 

 

Forskydning på indbetalinger i CM. 

Der er en forskydning på registreringen af indbetalingerne i Navision, da 

AU/Debitorgruppen først modtager betalingsfilen fra Conference Manager ef-

ter løbende måned + 38 dage. 

 

Indbetalinger betalt i Nov. 2019 – ingen periodisering. 

Indbetalinger, der er betalt med kreditkort i november 2019, vil blive registre-

ret i Navision med dato 311219 (periode 13) – filen modtages den 8. januar 

2020. Der er med andre ord ikke behov for at periodisere disse indtægter, da 

indtægterne kommer med i det korrekte regnskabsår. 

 

Indbetalinger betalt i Dec. 2019 – ingen periodisering.  

Indbetalinger, der modtages i december 2019, vil blive registreret i Navision 

også den 311219 (periode 13), da vi kan nå at få filen med i periode 13. Confe-

rence Manager har ekstraordinært indvilliget i at sende betalingsfilen før nor-

malt (senest den 27. januar 2020), så vi kan nå at få indtægten med i det kor-

rekte regnskabsår. Disse indtægter skal derfor heller ikke periodiseres.  

 

Indbetalinger i 2019 vedr. events i 2020 – PØ/FC periodiserer. 

Hvis der modtages indbetalinger i 2019 vedr. events, der finder sted i 2020, 

skal disse periodiseres. Indtægterne skal af projektøkonomen/forretningscont-

rolleren periodiseres på artskonto 969001 (Øvr. Periodiseringsposter). Det vil 
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sige, at der skal laves en ompostering fra den driftskonto, der er angivet på ar-

rangementet, til artskonto 969001. Debitorgruppen sørger herefter i 2020 for 

flytning af periodiseringsposten til korrekt driftskonto. 

 

 

Debitorgruppen sender CM rapporter til brug for periodiseringen. 

Periodiseringen sker på baggrund af rapporter, som Debitorgruppen udsender 

til økonomicheferne for de respektive Økonomicentre. Ud fra rapport-udtræk-

ket (arrangementsteksterne) foretages herefter en vurdering af, om arrange-

menterne finder sted i 2020. Rapporterne udsendes medio januar 2020. 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, rettes henvendelse til  

wsokonomi@au.dk    
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