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Konteringsvejledning AAU 
 

1. Kontostreng 
 
AAU´s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. 

Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uaf-
hængigt af hinanden. I tabel 1 nedenfor er det illustreret, hvorledes AAU’s kontostreng er 
opbygget. Det fremgår endvidere af tabellen, hvilke kriterier der er afgørende for anven-
delsen af det enkelte segment - f.eks. om anvendelsen er bundet eller frivillig, eller om der 
er andre faktorer, der er afgørende for anvendelsen af det enkelte kontosegment. 

 

          Tabel 1: Opbygningen af AAU’s kontostreng 
 

 
Ciffer 
 

 
Segment 

 
Anvendelse 

 
1 
2 

 
Underkonto 

 
Segmentet angiver underkonto i AAU’s kontoplan. 
 
Segmentet er obligatorisk. 
 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
 
Artskonto 

 
Segmentet angiver type af indtæg-
ter/udgifter/aktiver/passiver og udspringer af Statens kon-
toplan. 
 
Segmentet er obligatorisk 
 

 
9 
10 
11 
12 
13 
 

 
Omkostningssted 

 
Segmentet indeholder AAU’s organisatoriske struktur, 
herunder bevillingsenheder, som angiver det sted udgiften 
/ indtægten skal knyttes til. 
 
Segmentet er obligatorisk på driftsposteringer 
 

 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 

 
 
 
Projektnummer 
 

 
Segmentet anvendes til registrering af interne projekter  
og eksterne projekter på underkontiene 90, 95 og 97, hvor 
hvert projekt tildeles mindst et nummer, idet der kan fore-
tages opdelinger i delprojekter. 
 
Projektnummer er obligatorisk ved kontering på underkon-
tiene 90, 95 og 97.  
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Ciffer 
 

 
Segment 

 
Anvendelse 

 
20 
21 
 

                 
Stedkode 

Segmentet anvendes til angivelse af det sted hvor aktivite-
terne er gennemført på de geografiske steder for både 
indtægter og omkostninger. 
 
Segmentet er obligatorisk. Dog er det frivillig om segmen-
tet benyttes ved budgettering. 
 

 
22 
23 
24 
25 
 

 
 
Formål 

 
Segmentet anvendes til angivelse af formålet med afhol-
delse af en udgift/indtægt. 
 
Segmentet er frivilligt 
 

 
26 
27 
28 
29 
30 

 

 
Analysenummer 

 
Segmentet anvendes i den interne økonomistyring, idet 
nummeret dækker over aktiviteter, særlige områder, for-
brugstyper mv. 
 
Segmentet er frivilligt 

 
Kontoplanen i sin fulde længde ligger på Økonomiafdelingens hjemmeside. 

 

2.    Kontosegmenter og segmentværdier 
 

Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af de enkelte segmenter i kontostrengen samt 
de kriterier, der gælder for anvendelsen af det enkelte kontosegment. 

 

2.1 Underkonto 
 
Segmentet er obligatorisk og skal indeholde 2 værdier: 

 

  Underkonto 10: Almindelig virksomhed  

  Underkonto 11: Aktiviteter for institutionen 

  Underkonto 12: Aktiviteter for hovedområdet 

  Underkonto 13: Almindelig drift  

  Underkonto 90: Indtægtsdækket virksomhed 

  Underkonto 95: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 

  Underkonto 97: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
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Den obligatoriske anvendelse af underkontonummeret indebærer, at indtægter og udgifter 
vedrørende den enkelte underkonto regnskabsmæssigt bliver registreret i overensstem-
melse med den bevillingsmæssige hjemmel på bevillingslovene. 

Oprettelse af underkonti i ØSS varetages af økonomiafdelingen. På økonomiafdelingens 
hjemmeside fremgår en fortegnelse over de underkonti, der p.t. anvendes på AAU.  

 
 

2.2  Artskonto/regnskabskonto 
 
Segmentet er obligatorisk. 

Artskontosegmentet består af i alt 6 cifre. 

De 2 første cifre i artskontoen angiver de forskellige indtægts-/udgiftstyper (arter) og følger 
de grupperinger, der er angivet i den tidligere udgave af statens kontoplan. Artskontoen 
svarer til standardkontoen, som tidligere blev benyttet i bevillingslovene og i statsregnska-
bet.  

De næste 2 cifre er fastlagt i den tidligere udgave af Statens Kontoplan. 

De sidste 2 cifre anvendes af AAU af hensyn til en yderligere specifikation af artskonterin-
gen.  

Oprettelse af artskonti i ØSS varetages af Økonomiafdelingen, hvor henvendelse om be-
hov for ny konto kan ske til regnskabschefen. På Økonomiafdelingens hjemmeside frem-
går en fortegnelse over de artskonti, der p.t. anvendes på AAU.  

 
 

2.3  Omkostningssted 
 
Segmentet er obligatorisk på driftskonti og består af fem cifre. 

Omkostningsstedet refererer til de enkelte regnskabsmæssige enheder, som AAU er op-
delt i og afspejler de organisatoriske enheder hele vejen ned i organisationen, fra niveau 1 
(institutionsniveau) til faggruppe/afdelingsniveau, som er niveau 3,4 og evt. også 5. 

De 2-3 første cifre er instituttets/afdelingens stednummer, som genfindes i andre sam-
menhænge. Øvrige cifre er til disposition for instituttets/afdelingens underlæggende regn-
skabsmæssige enheder.  
 
Strukturen i segmentet følger AAU´s organisationsstruktur; 

 AAU Total 

 Hovedområder 

 Institutter / studienævn / afdelinger 

 Kontorer / laboratorier / miljøer 
 
Oprettelse af omkostningssted i ØSS varetages af økonomiafdelingen, hvor henvendelse 
om behov for ny konto kan ske til regnskabschefen. På økonomiafdelingens hjemmeside 
fremgår en fortegnelse over de omkostningssteder, der p.t. anvendes på AAU.  
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2.4  Projektnummer 
 
Projektsegmentet er på 6 cifre, og anvendes, når der er behov for - eller krav om - at udar-
bejde specificerede regnskaber for dele af bogføringen (herefter kaldet projekter).  

De enkelte opgaver/bevillingstilsagn under tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægts-
dækket virksomhed, skal i henhold til Finansministeriets Budgetvejledning registreres sær-
skilt, ligesom bevillingsgiver her oftest vil fordre særskilt regnskabsaflæggelse. Indtægts-
dækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter er derfor altid fordelt på projektnum-
re.     

Det er muligt at registrere medfinansiering (underkonto 10) med samme projektnummer 
som anvendes på underkonto 95 og 97. Derved kan man få et samlet overblik over hele 
projektet, både den eksternt finansierede del og medfinansieringen. 
 
Endvidere er det muligt på underkonto 95 og 97 at kombinere projektnumre med de øvrige 
segmenter som formål, stedkode og analysenummer. Vedrørende AAU’s ordinære drift 
kan regnskabet helt eller delvis underopdeles i et antal projekter, hvis dette anses for hen-
sigtsmæssigt af ledelsesmæssige hensyn.  
 
Oprettelse af projekter vedr. tilskudsfinansieret aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed 
foretages af Projektøkonomi. Oprettelse af projekter sker efter henvendelse til økonomiaf-
delingen. Ved oprettelsen tildeles hvert projekt et unikt 6-cifret nummer. At projektnumme-
ret er unikt betyder, at der ikke eksisteres flere projekter med samme nummer.  

På økonomiafdelingens hjemmeside fremgår en fortegnelse over de projektnumre, der p.t. 
anvendes på AAU. 

Reglerne for oprettelse af projekter er følgende jf. blanketsamling på økonomiafdelingens 
hjemmeside: 

 
På underkonto 10 kan der oprettes projektnumre, der anvender projektnummer 7xxxxx. 
Projektnumre oprettes ved henvendelse til bogholderen hos økonomiafdelingen enten via 
mail eller fremsendelse af blanket til ”Ændring af kontoplan”. 
  
På underkonto 90 skal der anvendes projektnummer. Mindre opgaver kan efter gældende 
regelsæt afvikles uden projektnummer. Projektnumre 7xxxxx må ikke benyttes. Projekt-
numre oprettes ved benyttelse af blanketterne “Projektoprettelse IV” jf. særskilt vejledning 
om Indtægtsdækket virksomhed. 
 
På underkonto 95 skal der anvendes projektnummer. Projektnumre 7xxxxx må ikke be-
nyttes. Projektnumre oprettes ved benyttelse af blanket “Projektoprettelse FIK eller pro-
jektoprettelse uden juridisk godkendelse”. Der skal medsendes kopi af bevillingsskrivelse 
fra bevillingsgiver jf. særskilt vejledning om FIK-området. 
 
På underkonto 97 skal der anvendes projektnummer. Projektnumre 7xxxxx må ikke be-
nyttes. Projektnumre oprettes ved benyttelse af blanket “Projektoprettelse FIK eller pro-
jektoprettelse uden juridisk godkendelse”. Der skal medsendes kopi af bevillingsskrivelse 
fra bevillingsgiver jf. særskilt vejledning om FIK-området.  
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Der kan ikke bogføres på et projektnummer, før instituttet får besked om, at projektet er 
oprettet. 
 
Eksisterende projekter skal lukkes, når projektaktiviteten og bogføringen heraf er afsluttet. 
Projekter lukkes efter skriftlig henvendelse fra projektet jf. vejledninger på FIK-kontorets 
hjemmeside under økonomiafdelingen. 
 
For yderligere oplysninger se ”vejledning om konteringsplan for eksterne finansierede pro-
jekter”, under Projektøkonomi på Økonomiafdelingens hjemmeside. 
 
 

2.5  Stedkode 
 
Segmentet er obligatorisk, dog er det frivilligt om segmentet benyttes ved budgettering 
 
Der kan benyttes nedenstående stedkoder på alle indtægts- og omkostningstransaktioner 
uanset underkonto. Dog er anvendelse af stedkode obligatorisk på alle lønkonteringer. 
Stedkoden kan ikke slå igennem på frikøb gennem timeregistreringssystemet, som vil fri-
købe på stedkode 00 og også posteres på projektet på stedkode 00. Desuden slår stedko-
den heller ikke igennem på overheadposteringer, der også benytter 00. 
 

Der benyttes følgende stedkoder: 

00 Aalborg 

01 Esbjerg 

02 Ballerup/Sydhavnen 

03 Hørsholm 

04 Hirtshals 

05 Frederiksberg 

  

Hensigten med stedkoderne er at være i stand til at opgøre, hvad et omkostningssted eller 
dele af et omkostningssted har af indtægter og omkostninger på relevante geografiske 
steder. Endvidere at kunne opgøre hvad aktiviteter har af indtægter og omkostninger på 
de geografiske steder. 

2.6 Formål 

Segmentet er frivilligt. 
 
Det er muligt at bruge formålssegmentet til en opdeling i aktiviteter / opgaver. Der kan hen-
tes inspiration i den eksisterende kontoplan for segmentet, i instituttets planlægning.  
 

2.7   Analysenummer 
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Segmentet er frivilligt. 
   
Segmentet kan med fordel bruges til opdeling i aktiviteter, hvor der ikke er brug for yderli-
gere opdeling af aktiviteten. Ønskes der en flerdelt opsplitning af en aktivitet, så kan man 
bruge formål-analysenummer eller projektnummer-analysenummer eller endnu mere del-
taljeret formål-projektnummer-analysenummer, 
 
Søg i hele segmentet inden man beder om oprettelse af nye analysenumre.  
 

 
 

3. Typer af konti i ØSS 
Der benyttes 3 typer af konti under de enkelte segmenter; 
 

 Konteringskonti 
- Her foretages al postering/bogføring af regnskabs- og disponeringsbeløb (bevillin-
ger kan evt. posteres her) 
- Konti har fuld cifferlængde 
- Konti er det laveste og mest detaljerede niveau i segmenterne 
 

 Summeringskonti 
- Konti består af mindre antal cifre end fuld cifferlængde 
- Konti kan ikke benyttes til kontering (bogføring) 
- Konti summerer konteringer (bogføringer) på flere konteringskonti 
- Konti benyttes kun i forbindelse med udtræk (skærm/rapport) fra ØSS 

 
 

 Bevillingskonti  
- anvendes kun til postering (bogføring) af bevillinger / budgetter 
- er en slags ”skyggekonti” til summeringskonti 
- konti har fuld cifferlængde 
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4. Vigtige forhold vedr. Intern Handel 
 
Konti til brug for intern handel 
 
Intern Handel og Omposteringer bruges til omkontering af ordinære driftsarter, ind-
tægtsfordeling samt intern salg/køb af varer og tjenesteydelser 
 

Se kontoplanen på Økonomiafdelingens hjemmeside  
 

Omkontering 
I forbindelse med omkonteringer er det vigtigt, at den oprindelige fulde kontostreng 
anvendes ved konteringen. Der skal anvendes standard Omkostningsbilag, der lig-
ger under Blanketter – Øvrige blanketter på økonomiafdelingens hjemmeside.  
Bilag vedr. omkontering af løn fremsendes til lønkontoret og øvrige omkonteringsbi-
lag til bogholderiet. Her anvendes ikke Intern Handelskonti, da der ikke er tale om 
et salg af et ressourcetræk fra alm. virksomhed til projekter, men omplacering af en 
oprindelig regnskabspostering. 
 
Overhead (tilskudsfinansierede aktiviteter, uk95 /97) 
Arterne 71x/76x  
Bruges til overheadkontering og Intern Handel mellem uk10 og uk90-95-97. 
Når månedens udgifter er bogført, så beregnes og bogføres overhead på alle pro-
jekter centralt hos økonomiafdelingen. Overhead beregnes med den sats, der er 
angivet i bevillingen, kontrakten/samarbejdsaftalen m.v. 

  
Interne bidrag 
Arterne 811x/861x og 812x/862x.  
Brugers til opkrævning af Interne Bidrag mellem niveau 1 og niveau 2. Altså mel-
lem administrationen og fakulteterne. Herunder ligger ADM-bidrag, AUB-bidrag, 
ITS-bidrag og Lokale-bidrag. Disse konteringer skal gå i nul på universitetsniveau. 
 
Handel på hovedområdet 
Arterne 813x/863x   
Bruges til handel inden for eget fakultet. Dvs. på fakultetet til opkrævning af bidrag 
og mellem institutter på eget hovedområde. Disse konteringer skal gå i nul på ho-
vedområdeniveau. 
 
Handel med andre hovedområder 

 Arterne 814x/864x og 815x/865x.  
Brugers til handel mellem hovedområderne. Fx opkrævning af telefoni, porto samt 
bestillingsopgaver hos TF. Disse konteringer skal i budgettet forhandles på plads, 
så de går i nul på universitetsniveau. 

 
Intern Institut 
Arterne 85x.  
Bruges udelukket inden for eget institut. Disse konteringer skal gå i nul på institut-
niveau. 
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5. Øvrige forhold 
 

 Ved flytning mellem projekter på samme underkonto anvendes normale udgifts- og 
indtægtskonti 
 

 Det er ikke muligt at overføre indtægter fra underkonto 10 til 95 og 97. 
 

 Art 21xxxx og art 29xxxx må kun anvendes på underkonto 10 
Alle indtægter vedr. f.eks. salg af rapporter, deltagerbetaling, refusion af rejseudgif-
ter m.v. - selv om indtægterne udspringer af et projekt - indtægtsføres på relevant 
21xxxx eller 29xxxx-konto på underkonto 10. Hvis der til indtægten er afholdt udgif-
ter, skal disse også konteres på underkonto 10.  
 

 Det er kun udgifterne til de aktiviteter som dækkes af det modtagne tilskud(som ind-
tægtsregistreres på artskonti 63xxxx og 65xxxx i takt med udgiftsafholdelsen), som 
skal bogføres på projektet på underkonto 95 eller 97.  
 

 Felter, der i forbindelse med en kontering ikke benyttes, kan lades være blanke. Det 
er således ikke nødvendigt at påføre nuller. Dette klares af ØSS. 
 
 


