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Modtager(e): Økonomichefer og teamledere 
 

Procedure for periodisering af delregnskab 2 – gældende fra 2019. 
 
I forbindelse med at PWC ved sidste års revision har observeret, at retningslin-
jerne for regnskabsmæssig indtægtsregistrering ikke altid følges for DR2 pro-
jekter, har punktet været drøftet på LGØ mødet den 17. december 2019.  
Det blev besluttet, at periodiseringen skal ske efter standardiserede principper 
gældende fra periode 13 i 2019 og fremefter, så revisionskravene dermed op-
fyldes, og det optimerer den centrale opfølgning.  
 
Periodiseringen sker i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet, så ind-
tægterne/omkostningerne konteres i det regnskabsår, som svarer til den reelle 
levering af ydelsen. Det betyder, at så længe projektet ikke er afsluttet, vil re-
sultatet efter periodiseringen gå i nul, og instituttets årsregnskab påvirkes 
ikke. Der foretages dermed ikke længere STADE vurdering. 
 
Ultimo januar, eller så snart ”Periode 13” er overstået, udfører Debitorgruppen 
en kontrol af, at periodiseringen af flerårige delregnskab 2 projekter er foreta-
get korrekt. Det vil sige et udtræk, som viser resultatet pr. 31. december inklu-
siv periodiseringskontoen. Alle dokumenter og udtræk arkiveres på en sag i 
WorkZone. 
 
Proceduren omfatter ikke købmandsprojekter, der strækker sig over samme 
regnskabsår. Desuden er tekniske projekter også undtaget. 
 
Den nye procedure: 
Den standardiserede periodisering omfatter DR2 projekter, der opfylder føl-
gende kriterier: 

 Projektet er aktivt. 
 Projektets løbetid omfatter to eller flere regnskabsår. 
 Omkostninger/indtægter er minimum  50.000 kr. (Bagatelgrænse for 

periodisering). 
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Periodiseringen omfatter to konti:  
 En Driftskonto     :  118034 Salg, varer og tjenesteydelser. 
 En Balancekonto.: 969001 Øvrige periodiseringsposter. 

 
Debitorgruppen (Projektenheden) laver et udtræk i periode 13 (over de 
DR2 projekter, som opfylder ovennævnte kriterier. Med udgangspunkt i ud-
trækket udarbejdes der en indlæsningsfil i Excel med relevante oplysninger 
(eksisterende Excel-skabelon).  
Udkast til listen arkiveres i Workzone og link sendes til den pågældende team-
leder, cc til økonomichefen, til gennemsyn den 23. januar 2020.  
 
Teamlederen for Økonomicenteret: Når listen er færdigbehandlet, gives 
besked til Debitorgruppen senest den 27. januar 2020. 
 
Debitorgruppen (Indbetalingsgruppen) indlæser Excelfilen.  Filen gem-
mes og indlæses i det nye regnskabsår - blot med modsat fortegn. 
 
Ovenstående periodiserings-procedure medfører, at projektøkonomerne på fa-
kulteterne ikke længere skal spekulere på, om projektet er periodiseret eller ej. 
Periodiseringen sker herved centralt i Debitorgruppen. 
 
 
 
 
 


