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Årlig regulering af afhændede anlæg 
 

Overblik 

Introduktion 

 

Salg af anlæg, enten ved reelt salg eller ved kassation/skrotning, skal følges op af 

primoposteringer umiddelbart efter årsafslutningen. Vejledningen beskriver 

proceduren før omposteringen med afstemning og identifikation af 

regnskabstallene samt selve omposteringen. 
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Målgruppe 

Denne vejledning henvender sig til brugere, der arbejder med anlægsaktiver og 

afstemning heraf. 

Hvorfor er det vigtigt? 

Afstemning og kontrol mellem anlægs- og finansmodulet er grundlaget for korrekt 

anlægshåndtering. Den efterfølgende årlige primopostering vedr. solgte anlæg 

giver et retvisende statsregnskab. 

Seneste ændring 

Publiceret første gang: 20. oktober 2015 

Seneste ændring: 9. september 2021 
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Beskrivelse 

Før du går i gang 

Hvis man ikke før har foretaget den under afsnittet Sådan gør du beskrevne årlige 

procedure, skal man følge nærværende afsnits beskrivelse, der opsamler tidligere 

års manglende primoposteringer. 

 

Rapporten Anlægsanalyse under Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/ 

Rapporter/Anlægsanalyse trækkes med følgende indstillinger i anfordringsbilledet: 

 

 
 

Bemærk: Startdato sættes til 01-01-1900, da anlægsmodulet kan indeholde 

anlægsposter, der er bogført uden finansintegration og dermed på originale 

anskaffelsesdatoer. 

 

Rapporten udskriver alle solgte anlæg igennem tiden: 
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Dette kontrolleres op imod finanstallene vedr. afhændelse/afgang ved at trække 

balancen med kontofilter: 50?4*|51?4* og datofilter: 31.12.<senest afsluttede år>. 
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Ved at trykke ’Udskriv” - ”Excel’ på balancens anfordringsbillede gives følgende i 

regneark, udvidet m/anvendelse af sumfunktion: 

 



 

Side 5 af 11 

Side 5 af 11 

 

 
Bemærk: hvis differencer optræder i afstemningen, bør man først og fremmest 

kontrollere, hvorvidt markering i ’Inaktiv’ allerede er påført solgte anlæg. Denne 

markering vil nemlig udelukke disse anlæg i anlægsrapportering, mens finanstal 

stadig fremgår. Her er det værd at bemærke, at i år 2005 og 2006 blev 

afhændelseskonti årsafsluttet til anskaffelseskonti, hvorfor anlæg solgt indenfor 

disse år skal markeres som inaktive for korrekt afstemning. 

 

På baggrund heraf skal primoposteringer mellem anskaffelseskonti og 

afhændelses-/afgangskonti foretages. Dette beskrives nærmere i næste afsnit. 

Sådan gør du 

Afstemning mellem Anlæg og Finans foretages løbende, her vist simplificeret ved 

trækning af ’Anlæg - Bogført værdi 01’ (visning pr. anlæg) filtreret på 

Anlægsbogføringsgruppe TRANSPORT samt ’Balance’ alene for tilhørende 

finanskontogruppe: 
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AK1200071 har været fuldt afskrevet i et stykke tid, og institutionen har besluttet, 

at anlægsaktivet nu skal kasseres/skrottes. I Navision Stat gøres dette ved at sælge 

anlægget til beløb 0 uden modpost i Anlægsfinanskladde: 
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Hvorved disse finansposteringer foretages: 

 

 
 

Skrotning eller almindeligt salg af anlæg foretages igennem hele året jf. 

ovenstående. 

Afstemning mellem Anlæg og Finans foretages nu en sidste gang i forbindelse 

med årsrapporten, igen vist simplificeret ved trækning af ’Anlæg - Bogført værdi 

01’ (uden visning pr. anlæg), men stadig filtreret på Anlægsbogføringsgruppe 

TRANSPORT samt ’Balance’ alene for tilhørende finanskontogruppe: 
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Bemærk: hvis man har behov for afstemning på delregnskabsniveau, indsættes 

filter på nærværende notats nævnte rapporter. 

 

I nyt regnskabsår skal der ske nulstilling af årets anlægsafhændelser; her skal 

primoposteringer vedr. salg af anlæg foretages. Balance, evt. filtreret på 

anlægsafgangskonti, trækkes: 

 

 
 

Hvor vi anvender årets Bevægelse som grundlag for ompostering i sum pr. 

finanskontogruppe. For år 2015 skal vi altså vedr. finanskontogruppen for -

TRANSPORT foretage følgende postering: 
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Vær opmærksom på, at man ved valg af Primo i felt ’Intern Dokument Type’ 

bliver stillet dette spørgsmål: 

 

 
 

Bemærk: Bogføring af primokorrektioner på de finanskonti, som er angivet i 

denne vejledning, kan foretages uden Økonomistyrelsens godkendelse, for de 

institutioner, der betjenes af Statens Administration. 

 

 

Anlægsfinanskonti skal afmærkes i felt ’Direkte bogføring’ før bogføring tillades. 

Husk, at fjerne afmærkningen efterfølgende. 

 

Efter bogføring gives følgende balance: 
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Primoposteringer slår naturligvis ikke igennem i anlægsmodulet. Her er det 

nødvendigt, at man efter årsrapportens færdiggørelse undtager sidste års solgte 

anlæg fra anlægsrapportering; dette gøres ved at markere feltet ’Inaktiv’ på det 

enkelte anlægskort: 
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Ekstra tips 

Rapportering i LDV 

 

Har man efterfølgende brug for at kontrollere tidligere regnskabsårs anlægsmasse, 

bør man ikke fjerne markering i felt ’Inaktiv’ for korrekt rapportering i Navision, 

men i stedet anvende kuber i LDV. Der henvises i den forbindelse til Excel-

skabelonen Anlægsopfølgning, der kan hentes på vores hjemmeside: 

https://oes.dk/systemer/business-intelligence/rapportskabeloner/ - Hent 

skabeloner vedrørende økonomi – Anlægsopfølgning. 

I denne projektmappe finder man regnearket Anlæg, hvor følgende 

filtermuligheder gives 

 

 
Her fjernes filter fra ’Solgt’ og ’Inaktiv’ for visning af alle anlæg. 

 

Alternativt anvendes ark Solgte anlæg, hvor filter fjernes fra ’Solgt’: 

 
 

Nærmere vejledning til ovenstående findes i de enkelte regneark. 

https://oes.dk/systemer/business-intelligence/rapportskabeloner/

