
Anlæg 

Anlægshåndtering 

Servicebeskrivelse 
Formålet med denne servicebeskrivelse er at give eksi-
sterende såvel som nye kunder indsigt i, hvilke opgaver 
Statens Administration varetager på anlægsområdet. 

Opgavesplit 
Statens Administration opretter anlægskort for hvert 
enkelt anlæg, løbende afstemninger, afskrivninger 
og eventuelle ændringer, indtil anlægget afhændes. 
Dette håndteres i Navision Stat, der er det statslige 
økonomistyringssystem. 

Kunden er ansvarlig for værdiansættelse og tilstede-
værelseskontrol. Yderligere er kunden ansvarlig for at 
indsamle oplysninger til brug for beskrivelse og klassifi-
cering af anlægsarkiv. 

Opgavesplittet mellem Statens Administration og kun-
den er beskrevet i Epicenteret, som er kernen i Statens 
Administration som Shared Service Center. Epicenteret 
indeholder alle standardiserede kunderettede proces-
ser, som kan tilgås via www.statens-adm.dk, hvor der 
specifikt kan søges på ”anlæg” for nærmere information. 

Formål for 
Statens Administration 

Statens Administrations formål er 
at bidrage til udvikling af  en mere 

effektiv administration i den offentlige 
sektor og i selvejersektoren. 

Dette indebærer at sikre den fortsatte 
udvikling og effektivisering af  den 

løn- og regnskabsadministration, som 
Statens Administration varetager som 

shared service-center. 

Information om 
Statens Administrations servicemål 

findes på www.statens-adm.dk 
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Oprettelse af anlæg 
Stamdata oprettes i forbindelse med anskaffelse af et 
anlæg. Kunden foretager anlægsbestilling via en DDI*-
bestilling i Navision Stat med oplysninger om fx anlægs-
type og afskrivningsperiode. Statens Administration 
validerer indholdet af kundens bestilling og opretter på 
baggrund heraf et anlægskort. På anlægskortet regi-
streres hvert anlæg med navn og nummer. 

Til brug for den videre regnskabsmæssige behandling 
af anlægget vælger kunden anlægsprofil, metode til af-
skrivning og afskrivningsperiode. Når anlægskortet er 
oprettet, kan anskaffelsen af anlægget bogføres. 

Ændring af anlæg 
Alle ændringer på anlæg, herunder afhændelse, 
foregår via henvendelse til Statens Administration, 
hvorefter ændringerne foretages i Navision Stats 
anlægsmodul. 

Afskrivninger 
Afskrivninger og afstemninger foretages kvartalsvis. 
Afskrivningsforslag dannes og kontrolleres i forhold til 
anlægskort og afskrivningsgrundlag, hvorefter afskriv-
ningerne bogføres. 

Afrapportering via regnskabserklæring 
Statens Administration udarbejder dokumentation for 
den månedlige regnskabserklæring i Statens Koncern 
System, SKS. Dette indebærer blandt andet, at der 
foretages en afstemning af anlægsmodulet til finans-
modulet i Navision Stat. 

Én gang årligt udsender Statens Administration en 
oversigt til brug for kontrol af anlægsmassen. Herved 

kan kunden kontrollere, om alle anlæg er til stede, og 
om værdiansættelsen fortsat er retvisende. Endvidere 
foretager Statens Administration årligt afstemning af 
alle anlæg fra første anskaffelsesdato til regnskabs-
årets udgang. I den forbindelse afstemmes og regule-
res for afhændede anlæg. 

Når kunden har modtaget regnskabserklæringen, er 
det kundens ansvar at sikre, at der sendes et kvitte-
ringssvar retur til Statens Administration. Kunden skal 
herudover sikre opfølgning på eventuelle punkter, der 
kræver videre behandling. Regnskabserklæringen 
anvendes i forbindelse med den periodevise regn-
skabsaflæggelse, ligesom Rigsrevisionen anvender 
regnskabserklæring i forbindelse med den løbende 
revision. 

Statens Administrations finan 
steam spænder over en bred vifte 
af  kompetencer, som står til rå 

dighed for rådgivning og sparring. 

*DDI er en decentral indrapporteringsløsning i Navision Stat, som benyttes af kunder til foretagelse af bl.a. stamdataoprettelse, omposteringer og salgsfakturaer. An
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Statens Administration 
Arsenalvej 33 

9800 Hjørring 

Tlf: 33 92 98 00 
E-mail: statens-adm@statens-adm.dk 

www.statens-adm.dk 

statens-administration 


