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AAU's kontoplan kan bruges på forskellige måder i forhold til projektstyring af eksternt finansierede projekter.

Der findes følgende 3 metoder:

A: Tilskudsregistrering
Ved denne metode registreres og regnskabsføres alene tilskuddet fra bevillingsgiver på projektnummeret

Metoden anvendes ved ren tilskudsregistrering eller tilskudsregistrering med AAU medfinansiering, 

hvor medfinansieringen er uden regnskabsmæssige dokumentationskrav fra bevillingsgiver

I stamdata registreres projektet uden medfinansiering.

Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelser):

FI, diverse fonde, virksomheder og altid indtægtsdækket virksomhed (UK 90)

For en dybere gennemgang af disse typer af projekter, gå til afsnittet "Ren tilskudsregistrering"

B: Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering
Ved denne metode registreres og regnskabsføres både tilskuddet fra bevillingsgiver og 

AAU's medfinansiering på projektnummeret. 

Alle direkte omkostninger i forbindelse med aktiviteten registreres på projektnummeret. 

Projektadministrator laver ved bogføring en manuel sortering af hvilke omkostninger der skal finansieres af

tilskuddet (UK 95/97) og hvilke der skal dækkes af AAU's medfinansiering (UK 10). 

I stamdata registreres projektet med asymmetrisk medfinansiering.

Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelser):

Interreg, Energinet/ForskEL, ERST

For en dybere gennemgang af disse typer af projekter, gå til afsnittet "Asymmetrisk medfinansiering"

C: Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering
Ved denne metode registreres og regnskabsføres både tilskuddet fra bevillingsgiver og 

AAU's medfinansiering på projektnummeret. 

Alle omkostninger i forbindelse med aktiviteten registreres på projektnummeret.

Alle omkostninger bogføres af projektadministrator på det tildelte projektnummer på UK 95/97.

Ved månedsafslutningen omkonteres en fastsat procentdel af alle omkostninger automatisk til UK 10

via en ØA-kørsel. Kørslen sker på baggrund af stamdata for projektet.

I stamdata registreres projektet med symmetrisk medfinansiering og en fastsat AAU 

medfinansieringsprocent ved projektoprettelsen.

Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelser):

EU FP7, HTF, EUDP, ERST, altid projekter uden juridisk binding

For en dybere gennemgang af disse typer af projekter, gå til afsnittet "Symmetrisk medfinansiering"

Generelt for alle metoder
Følgende er gældende ved oprettelsen af projekter uanset metodevalget ovenfor:

Der tildeles ét projektnummer pr. bevillingsgiver

Der oprettes en projektnummerrække hvis et projekt består af flere  

bevillingsgivere eller flere aktiviteter med forskellige metoder (ren tilskud,

asymmetrisk og symmetrisk) (f.eks. FP7)

F.eks. ved nummerrækken 1234XX:

123401 Asymmetrisk medfinansiering

123402 Symmetrisk medfinansiering

Der kan laves en yderligere specificering af omkostninger ved hjælp af 

analysenumre. Dette kan bl.a. være anvendeligt ved projekter hvor der

ønskes aktivitetsinddeling (f.eks.arbejdspakke (WP)). 

Her anvendes analysenumrene 80101-80129 (der kan oprettes yderligere 

analysenumre hvor det er nødvendigt).  

Forklaring af kontoplan:
UK: Altid obligatorisk (UK 10,90,95,97)

Art: Altid obligatorisk (eksempelvis løn, OH, udstyr osv.)

Omk. sted: Altid obligatorisk selvvalgt

Projektnr: Altid obligatorisk (tildelt ved projektoprettelse)

FK/stedkode: Kan anvendes men er ikke obligatorisk

Formål: Kan anvendes hvor omkostningerne skal specificeres på diverse formål under de enkelte aktiviteter

(eksempelvis uddannelse, forskning osv.) Er ikke obligatorisk

Analyse: Kan anvendes hvor det ønskes at styre omkostningerne på aktiviteter f.eks. arbejdspakker (WP).

Et projektnummer:

Flere projektnumre:

Analysenummer:
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Ren tilskudsregistrering

Ren tilskudsregistrering eller tilskudsregistrering med AAU medfinansiering, hvor medfinansieringen er uden regnskabsmæssige

dokumentationskrav fra bevillingsgiver.  Såfremt instituttet ønsker at synliggøre medfinansieringen på  projektnummeret, kan

metoden med asymmetrisk medfinansiering anvendes.

Stamdata: 

I stamdata oprettes projektet med mulighed for registrering af asymmetrisk medfinansiering på følgende måde:

Medfinansiering: Asymmetrisk

0,00%

Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelserne):

FI, diverse fonde, virksomheder og altid indtægtsdækket virksomhed (UK 90)

Projektstatus:

I projektstatus vil brugen af denne metode synliggøres ved, at der ikke er konteret beløb under kolonnen "AAU finansiering" 

(se markering nedenfor).

Nedenfor er et eksempel fra Qlickview "Projektstatus" herpå:

Konteringer:

Der er kun krav om registrering af de omkostninger, der afholdes af det bevilligede tilskud. Der sker derfor INGEN særskilt

registrering af AAU medfinansieringen.  Derved er en eventuel AAU medfinansiering en del af instituttets omkostninger.

Ovenstående projektregistrering sker ved følgende konteringer:

UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse

90/95/97

Obligatorisk 

selvvalgt*

Obligatorisk 

selvvalgt**

Tildelte 

projektnummer 

ved oprettelse 

hos PØ

Ingen eller 

selvvalgt

ingen eller 

selvvalgt

ingen eller 

selvvalgt***

* Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv.

** Det relevante omkostningssted

*** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis arbejdspakker (WP)

Procentsats:
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Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering

Alle direkte omkostninger bogføres på det tildelte projektnummer med en manuel sortering af, hvilke omkostninger,

der skal dækkes af bevillingen (UK 95/97), og hvilke der skal dækkes af medfinansieringen (UK 10).

Projektadministrator påfører UK  på de enkelte bilag før bogføringen.

Anvendes ved tilskud hvor der er krav om eller instituttet ønsker synliggørelse af AAU's medfinansiering på de enkelte artskonti på 

projektnummeret.

Stamdata:

I stamdata registreres projektet med asymmetrisk medfinansiering på følgende måde:

Asymmetrisk

X,XX % *

* Procentsatsen kan regis treres  med nul  el ler en angivet procentsats
   Den regis trerede procentsats  overføres  ti l  timesedlen i  ØSS tidsregis trering så  timerne som udgangspunkt fordeles  herefter mel lem UK 95/97 og UK 10

Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelser):

Interreg, Energinet/ForskEL, ERST

Projektstatus:

I projektstatus vil brugen af denne metode synliggøres ved, at der er konteret beløb under kolonnen "AAU finansiering" 

(se markering nedenfor) samt "Ekstern finansiering".

Nedenfor er et eksempel fra Qlickview "Projektstatus" herpå:

Konteringer:

Der bogføres overhead på den eksterne andel (UK 95/97) af de direkte omkostningerne.

DER BOGFØRES IKKE OH AF UK 10 ANDELEN AF DE DIREKTE OMKOSTNINGER

Ovenstående projektregistrering sker ved følgende konteringer:

Tilskudsandelen 

UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse

95/97

Obligatorisk 

selvvalgt*

Obligatorisk 

selvvalgt**

Tildelte 

projektnummer 

ved oprettelse 

hos PØ

Ingen eller 

selvvalgt

ingen eller 

selvvalgt

Ingen eller 

selvvalgt***

* Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv.

** Det relevante omkostningssted 

*** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis WP niveau

Medfinansieringsandelen

UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse

10

Obligatorisk 

selvvalgt*

Obligatorisk 

selvvalgt**

Tildelte 

projektnummer 

ved oprettelse 

hos PØ

Ingen eller 

selvvalgt

ingen eller 

selvvalgt

Ingen eller 

selvvalgt***

* Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv.

** Det relevante omkostningssted 

*** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis arbejdspakker (WP)

Medfinansiering:

Procentsats:
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Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering

Alle omkostninger i forbindelse med aktiviteten registreres. Alle omkostninger bogføres af  projektadministrator på

 det tildelte projektnummer på UK 95/97.

Stamdata:

I stamdata registreres projektet med symmetrisk medfinansiering og en fastsat AAU medfinansieringsprocent ved 

projektoprettelsen. I stamdata registreres projektet på følgende måde: 

Symmetrisk

X,XX %*

* Procentsatsen ska l  a l tid regis treres . Satsen overføres  ti l  den månedl ige medfinans ieringskørsel

Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelser):

EU FP7, HTF, EUDP, ERST, altid projekter uden juridisk binding

Projektstatus:

I projektstatus vil brugen af denne metode synliggøres ved, at der er konteret beløb under 7120xx/7620xx arterne under 

kolonnen "AAU finansiering" (se markeringen).

Nedenfor er et eksempel fra Qlickview "Projektstatus" herpå:

Konteringer:

Der bogføres overhead på de direkte omkostninger, der er bogført på projektet på UK 95/97. Ved månedsafslutningen

omkonteres en  procentdel af alle omkostninger automatisk til UK 10 via en ØA-kørsel. Kørslen sker på baggrund

af stamdata for projektet. AAU medfinansieringsprocenten fastsættes  ved projektoprettelsen.

Ovenstående projektregistrering sker ved nedenstående konteringer.

Manuel bogføring af alle omkostninger

UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse

97/95

Obligatorisk 

selvvalgt*

Obligatorisk 

selvvalgt**

Tildelte 

projektnummer 

ved oprettelse 

hos PØ

Ingen eller 

selvvalgt

ingen eller 

selvvalgt

Ingen eller 

selvvalgt***

* Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv.

** Det relevante omkostningssted

*** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis arbejdspakker (WP)

Månedsvis medfinansieringskørsel (ØA-kørsel): 

Medfinansieringen debiteres fra 2012 således:

UK Art * Omk. Sted ** Projektnr. F.K. Formål Analyse***

10 712010 (MF løn) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 90002

10 712011 (MF anlæg) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 90002

10 712012 (MF andet) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 90002

10 712013 (MF OH) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 90002

10 712003 (MF ex jur.) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 90005

* Artskonto fastsættes ud fra den manuelt bogførte omkostningstype på projektet. For projekter oprettet uden juridisk grundlag

(100% medfinansiering) bogføres i én samlet sum på art 712003.

** Omk.sted er det samme som det omk.sted der er brugt i den manuelle bogføring på projektet

*** Fast analysenummer 90002 dog 90005 for projekter oprettet uden juridisk grundlag (100% medfinansiering)

Medfinansiering:

Procentsats:
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Medfinansieringen krediteres fra 2012 således:

UK * Art ** Omk. Sted *** Projektnr. F.K. Formål Analyse

95/97 762010 (MF løn) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 0

95/97 762011 (MF anlæg) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 0

95/97 762012 (MF andet) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 0

95/97 762013 (MF OH) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 0

95/97 762003 (MF ex jur.) Systemvalgt Systemvalgt 0 0 0

* UK hentes fra stamdata på det enkelte projekt

** Artskonto fastsættes ud fra den manuelt bogførte omkostningstype på projektet. For projekter oprettet uden juridisk grundlag

(100% medfinansiering) bogføres i én samlet sum på art 762003.

*** Omk.sted er det samme som det omk.sted der er brugt i den manuelle bogføring på projektet

Omkostningerne der finansieres af medfinansieringen bibeholdes således på projektnummeret men flyttes fra UK 97/95 til UK 10


