
Fokusområder i forhold til 
revisors gennemgang af 
formålsregnskabet for 2021



Formålsspecifikation i årsrapporten
For årsrapporten for 2021 er der krav om en 
formålsregnskabsspecifikation.

Formålsregnskabsspecifikationen skal på sumniveau stemme til 
formålsregnskabet, som indsendes i forbindelse med 
regnskabsindberetningen.

Revisor skal kontrollere følgende i forbindelse med sin revision:
• At institutionen har principper for fordeling af omkostninger
• At principperne er fornuftige og er i tråd med 

konteringsinstruksen
• At principperne er anvendt i 2021



Udfordringsbillede
Nuværende konteringspraksis 

• Manglende omkostningsfordeling på 
uddannelsesformål 

• Uensartet praksis for omkostningsfordeling på bl.a. 
uddannelsesformål.

• Uensartet kontering på formål generelt.



Eksempler på manglende omkostningsfordeling
til uddannelsesformål

Formål 3017 HF

Tilskud modtaget 94 institutioner

Lønomkostninger 
registreret på 
formålet

87 institutioner

Formål 2560 intro

Tilskud modtaget 171 institutioner

Lønomkostninger 
registreret på 
formålet

97 institutioner



EU projekter/øvrige projekter

Formål 7010 EU projekter

Indtægter
registreret

56 institutioner

Omkostninger
registreret

61 institutioner. Heraf har 
50 registreret 
lønomkostninger.

Formål 7060 øvrige projekter

Indtægter
registreret

96 institutioner

Omkostninger
registreret

91 institutioner Heraf har 71
registreret lønomkostninger.

 



Overordnet fokus i konteringsopgaven  

• Om sammenhæng mellem registrering af tilskud og 
tilhørende omkostninger.

• Korrekt og ensartet valg af formål.

• Korrekt og ensartet brug af SKS konti.

• Omkostningsfordeling efter gældende retningslinjer og i 
overensstemmelse med institutionens fordelingsprincipper

• Korrekt periodisering



Overordnet om omkostningsfordeling
• Omkostningsfordeling skal så vidt muligt afspejle den 

økonomiske virkelighed.

• Hvis en omkostning kan konteres direkte på formålet, så 
skal den i de fleste tilfælde det.

• Som udgangspunkt anvendes årselever som fordelingsnøgle 
til brug for fordeling af udgifter til flere uddannelsesformål.

• Hvis lokale forhold tilsiger det, kan der suppleres med 
skønsmæssige, vægtede nøgler eller en anden 
fordelingsnøgle end den der som udgangspunkt foreslås.



Hvornår skal der omkostningsfordeles?

Typisk omkostningsfordeles:

• Løn til undervisere på flere end en uddannelse
(uddannelsesformål)

 

• Materialer og tjenesteydelser, som anvendes både til 
uddannelsesformål og til administration

• Indirekte omkostninger til IDV
• Omkostninger til projektformål/indsatser finansieret af 

særtilskud



Retningslinjer omkostningsfordeling

• Det må altid være omkostningssiden der udgør grundlag for 
omkostningsfordeling. Aldrig tilskudssiden.

• Tilstræb altid at afspejle den faktiske omkostningsstruktur

• Forhold af betydning for bagatelgrænser:
• Er det et formål/område med stor politisk bevågenhed?
• Er der tale om øremærkede midler
• Grad af omkostningstunghed



Særlige formål 2021



Særlige formål 2021
Beskrivelse Indtægtsformål Omkostningsformål

Lærepladsopsøgende 
arbejde (tidligere 
praktikpladsopsøgende arbejde)

7020 7020

Faglige udvalg (AUB) 6022 6022

Ekstraordinært
udstyrsløft på 
skolepraktikcentre

6000 6000 *)

Fagligt løft og trivsel 5640 6021

Covid-19 tests 5640 5230**)

Tilskud til 
ekstrarengøring

5640 5210

*) Først udmeldt 6020. Dette formål er nu lukket.
**) Grundet sen angivelse af retningslinjer for kontering af omkostninger til dette formål er det i 2021 
frivilligt om der korrigeres, hvis omkostningen f.eks. er fordelt på uddannelsesformål.



Lærepladsopsøgende arbejde

Anvendes til Indsatsens varighed Afrapporteringskrav

Lærepladsunderstøttende 
tiltag, søgning og kvalitet 
på 
erhvervsuddannelserne

2024 – ekstraordinær 
opfølgning og vurdering 
af ordning

STUK følger op via 
formålskontering

Indtægtsformål: 7020 ”Lærepladsopsøgende arbejde”
Omkostningsformål 7020 ”Lærepladsopsøgende arbejde”



Ekstraordinært udstyrsløft af 
skolepraktikcentrene

Anvendes til Indsatsens varighed Afrapporteringskrav

Tilskuddet skal sikre 
skolepraktik af høj 
kvalitet 
(kapacitetsudvidelse og 
kvalitetsløft)

Midlerne kan anvendes 
indtil 30. juni 2022

Konteres på formål 6000. 
Periodiseres hvis ikke 
anvendt i 2021. 
Overskydende midler 
tilbagebetales. Der følges 
op på indsatsen i 2022, 
hvor der skal indsendes 
et opgørelse over forbrug 
med tilhørende 
revisorerklæring.

Indtægtsformål: 6000 ”Forsøgs- og udviklingsarbejde”
Omkostningsformål 6000 ”Forsøgs- og udviklingsarbejde”



Fagligt løft og trivsel 

Anvendes til Indsatsens varighed Afrapporteringskrav

Tilskuddet anvendes til
supplerende 
undervisning, 
tolærerordninger, 
ekstraundervisning i 
mindre hold mv. 

 Midlerne anvendes inden 
udgangen af juli 2021 –
OBS forlænget til 31. 
december 2021.

Konteres på formålet 
således at det kan 
dokumenteres, at 
midlerne er anvendt til 
formålet. Overskydende 
midler skal tilbagebetales.

Indtægtsformål: 5640 ”Diverse tilskud”
Omkostningsformål 6021 ”Covid udfordringer og indsatser 

ifbm trivsel 2021”
 



Covid-19 tests

Anvendes til Indsatsens varighed Afrapporteringskrav

Tilskuddet skulle 
anvendes til covid-19 test 
af elever og personale 
under 

2021 – det vides ikke 
om der bliver behov 
for dette igen i 2022

Forventning om, at der 
kan redegøres for den 
faktiske omkostning 
ved henvendelse 
herom.

Indtægtsformål: 5640 ”Diverse tilskud”
Omkostningsformål 5230 ”Øvrig drift – bygningsdrift”*

* Hvis institutionen har konteret på uddannelsesformål skal det ikke ændres 
pga. sen udmelding fra STUK



Ekstraordinært tilskud til rengøring

Anvendes til Indsatsens varighed Afrapporteringskrav

Tilskuddet skulle 
anvendes til forøgede 
udgifter til rengøring med 
henblik på forebyggelse 
af COVID-19 smitte.

1. Og 2. kvartal af 2021 Tro- og loveerklæring. 
Uforbrugte midler skal 
tilbagebetales inden årets 
udgang. Kontakt 
stuk.cit@stukuvm.dk

Indtægtsformål: 5640 ”Diverse tilskud”
Omkostningsformål 5210 ”Rengøring”



Særligt vedrørende
indtægtsdækket 

virksomhed

 



Særlige forhold i IDV
For indtægtsdækket virksomhed gælder:

For institutioners salg af varer og ydelser gælder som udgangspunkt, at prisen på den 
enkelte vare og ydelse fastsættes således, at der ikke sker konkurrenceforvridning 
over for private eller offentlige konkurrenter, og således at omkostningerne dækkes. 

BV 2.3.2

De to overordnede hensyn er således:
1. Der skal ske fuld omkostningsdækning
2. Der må ikke ske konkurrenceforvridning i forhold til mulige ikke-statslige 

leverandører

For varer  og ydelser, der afsættes på et marked præget af konkurrence, kan 
indtægterne overstige omkostningerne. Sker afsætningen som led i indtægtsdækket 
virksomhed må det akkumulerede resultat ikke være negativt i fire år i træk



Særlige forhold i IDV

Der er to typer af omkostninger som begge skal indgå i institutionens prisfastsættelse 
af hvert enkelt produkt eller ydelse:

• Direkte omkostninger
• Indirekte omkostninger og herunder fællesomkostninger

Endvidere skal der i de fleste tilfælde medregnes omkostninger, som institutionen er 
friholdt fra, men som vil indgå i en ikke-statslig leverandørs omkostninger.

Vis der sker omkostningsfordeling af indirekte omkostninger til IDV på grundlag af 
årselever, så skal det være beregnet på grundlag af den faktiske pris på en IDV 
årselev.



Formål 2104 – VEU aktivitet som IDV

• Formålet skal bruges af institutioner, som har AMU-aktivitet

• Formålet ”VEU-
indgåelsen af Tr

aktivitet som IDV” blev oprettet i slutningen af 2017 efter 
epart III.

• Uddrag fra Trepart III: Med henblik på at følge udviklingen i skolernes 
virksomhedstilpassede VEU-aktivitet skal det i skolernes regnskaber fremadrettet 
udspecificeres, hvor meget efteruddannelsesaktivitet, der afvikles og konteres som 
IDV. Udviklingen heri vurderes af regeringen og arbejdsmarkedets parter ved 
aftaleperiodens udløb.

• Virksomhedstilpasset VEU-aktivitet er AMU kurser, som er tilpasset til én 
virksomheds behov.

• I 2020 var der kun 5 institutioner, som konteret på dette formål!



Link til konteringsinstruks
og hjælpeark

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-
drift/oekonomi-og-drift/regulerede-
institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-
institutioner/kontering-og-formaalsregnskab

Spørgsmål vedrørende kontering sendes til:
TRR-support@stukuvm.dk




