KUU (Kombineret Ungdoms Uddannelse): Kontering/bogføring og oplysninger i årsrapporten

Formål
Tovholderinstitution

Kontering/bogføring
Tilskud med og uden moms

Regulerede områder
331
Gennemførende institution
såvel tovholder- som
samarbejdende institution/skole

Hvorvidt tilskuddene er med
eller uden momsbidraget
afhænger, hvorvidt den
institution/skole, der har
gennemført aktiviteten er
omfattet af momskompensationsordningen.

Den enkelte institution
modtager tilskud uden
momsbidrag i
overensstemmelse med deres
momsstatus i forhold til
ministeriet.

Tilskuddene konteres som
beskrevet i nedenstående uden
hensyntagen til, om de er med
eller uden momsbidraget.
Omkostninger med og uden
moms

Tilskud fra UVM er et
driftstilskud der både
dækker undervisning, fælles
og bygning
Tilskud videresendt fra
tovholderinstitution til
samarbejdende institutioner

Institutionen er omfattet af
ministeriets momskompensationsordning.

Institutionen er omfattet af
ministeriets momskompensationsordning.

SKS-konto
Konteres på SKS-konto 1011
”Statstilskud”
SKS-konto
Konteres SKS konto 1211
”Regulering af tilskud mellem
institutionerne”.

SKS-konto
Konteres SKS konto 1211
”Regulering af tilskud mellem
institutionerne”.

Tovholderskole

Frie områder
KUU
Gennemførende skole
såvel tovholder- som
samarbejdende institution/skole

Hvorvidt tilskuddene er
med eller uden
momsbidraget afhænger,
hvorvidt den institution/
skole, der har gennemført
aktiviteten er omfattet af
momskompensationsordningen.
Tilskuddene konteres som
beskrevet i nedenstående
uden hensyntagen til, om
de er med eller uden
momsbidraget.
Skolen er ikke omfattet af
ministeriets momskompensationsordning.
Udgifter konteres/
bogføres inklusiv moms.
Konto
Konteres under gruppe
”Statstilskud” på konto
”KUU – driftstilskud”.
Konto
Konteres under gruppe
”Statstilskud” på konto
”xx KUU – andel af
tilskud”.

Den enkelte skole modtager
tilskud med momsbidrag i
overensstemmelse med deres
momsstatus i forhold til
ministeriet.

Skolen er ikke omfattet af
ministeriets momskompensationsordning.
Udgifter konteres/bogføres
inklusiv moms.

Konto
Konteres under gruppe
”Statstilskud” på konto ”KUU –
andel af tilskud”.
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Omkostninger direkte
forbundet med KUUundervisningen

Omkostninger fra en ekstern
part, jf. § 7, stk. 3 i KUU-loven,
kan kun afholdes af
tovholderinstitutionen

SKS-konto
Konteres på relevante SKS-konti.

SKS-konto
Konteres på relevante SKS-konti.

Indirekte undervisningsomkostninger relateret til
KUU-undervisningen

SKS-konto
Konteres på relevante grupper.
Der oprettes nye konti ”KUU – xx
omkostning”.

Konto
Konteres på relevante
grupper.
Der oprettes nye konti
”KUU – xx omkostning –
ekstern part”.
SKS-konto
Konteres på relevante SKS-konti.
På erhvervsskoler vil omkostningen typisk blive konteret på
uddannelsen i forbindelse med
fordelingen af hjælpeformål,
som sker minimum 1 gang om
året i forbindelse med
regnskabsafslutningen.

Indirekte omkostninger
relateret til KUUundervisningen i form af
fælles kapacitetsomkostninger (f.eks.
administration, husleje,
rengøring, forsyninger)

Omkostninger fra en
ekstern part, jf. § 7, stk. 3
i KUU-loven, kan kun
afholdes af
tovholderinstitutionen

Konto
Konteres på relevante grupper.
Der oprettes nye konti ”KUU – xx
indirekte omkostning”.

Fordelingen af disse indirekte
omkostninger bogføres ikke.

Fordelingen af disse indirekte
omkostninger bogføres ikke.

Omkostningerne fordeles med
en af institutionen valgt
fordelingsnøgle (kan f.eks. være
årselever).

Omkostningerne fordeles med
en af skolen valgt
fordelingsnøgle (kan f.eks. være
årselever).

Skal kun medtages i opgørelsen
til brug for særlig specifikation i
THI’s årsregnskab.

Skal kun medtages i opgørelsen
til brug for særlig specifikation i
THI’s årsregnskab.
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Omkostninger direkte
forbundet med KUUadministrationen og
bygningsdrift relateret til
opgaven som
tovholderinstitution/skole

SKS-konto
Konteres på relevante SKS-konti.

Indirekte omkostninger til
KUU -administration og KUU
- bygningsdrift relateret til
opgaven som
tovholderinstitution/skole

Fordelingen af disse indirekte
omkostninger bogføres ikke.

Hvis tovholderinstitutionen/skolen deler administrationen
med en samarbejdende
institution.
SKS-konto
Konteres på relevante SKS-konti.

Hvis tovholderinstitutionen
deler administrationen med en
samarbejdende
institution/skole.

Konto
Konteres på relevante
grupper.
Der oprettes nye konti
”KUU adm. – xx
omkostning”.

Fordelingen af disse
indirekte omkostninger
bogføres ikke.

Fordelingen af disse indirekte
omkostninger bogføres ikke.
Institutionen vælger selv,
hvorvidt disse omkostninger
adskilles fra andre
fællesomkostninger på
institutionen allerede ved
afholdelsen eller om
institutionen foretager en
fordeling på baggrund af
kriterier aftalt i det enkelte
samarbejde.
Skal kun medtages i særlig
specifikation i årsregnskabet.

Årsrapporten
Særlige specifikationer
(KUU – samlet
aktivitet/resultat)

Institutionen vælger selv,
hvorvidt disse omkostninger
adskilles fra andre
fællesomkostninger på
institutionen allerede ved
afholdelsen eller om
institutionen foretager en
fordeling på baggrund af
kriterier aftalt i det enkelte
samarbejde.
Skal kun medtages i opgørelsen
til brug for særlig specifikation i
THI’s årsregnskab.

Hvis tovholderinstitutionen/skolen deler administrationen
med en samarbejdende
institution.
Konto
Konteres på relevante grupper.
Der oprettes nye konti ”KUU
adm.– xx omkostning administration”.
Hvis tovholderinstitutionen/
skolen deler administrationen
med en samarbejdende
institution/skole.
Fordelingen af disse indirekte
omkostninger bogføres ikke.

Skolen vælger selv,
hvorvidt disse omkostninger adskilles fra andre
fællesomkostninger på
skolen allerede ved
afholdelsen eller om
skolen foretager en
fordeling på baggrund af
kriterier aftalt i det
enkelte samarbejde.
Skal kun medtages i særlig
specifikation i
årsregnskabet.

Antal årselever KUU

Antal årselever KUU

Fordeling af KUU-tilskud
Samlet regnskab for KUU

Fordeling af KUU-tilskud
Samlet regnskab for KUU

Skolen vælger selv, hvorvidt
disse omkostninger adskilles fra
andre fællesomkostninger på
skolen allerede ved afholdelsen
eller om skolen foretager en
fordeling på baggrund af
kriterier aftalt i det enkelte
samarbejde.

Skal kun medtages i opgørelsen
til brug for særlig specifikation i
THI’s årsregnskab.
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Tovholderinstitutionen
modtager de samarbejdende
institutioners/skolers særlige
specifikation til årsregnskabet
og sammenstiller til et samlet
regnskab for KUU.

De samarbejdende
institutioner/skoler sender deres
opgørelse til den særlige
specifikation til
tovholderinstitutionen.

Tovholderinstitutionen
modtager de
samarbejdende
institutioners/skolers
særlige specifikation til
årsregnskabet og
sammenstiller til et samlet
regnskab for KUU.

De samarbejdende
institutioner/skoler sender deres
opgørelse til den særlige
specifikation til
tovholderinstitutionen.

Særlige specifikationer i årsrapporten hos tovholderinstitutionen/skolen for den samlede
KUU-aktivitet
Årselever KUU, samlet
Fordeling af tilskud mellem institutioner
Statstilskud i alt
Statstilskud fordeles således:
Andel af tilskud til administrationen som
tovholder, jf. samarbejdsaftalen
Andel af tilskud videreført til
samarbejdende institutioner
Omkostninger eksterne part
Fordelt i alt
Ikke fordelt tilskud
Resultat for den samlede KUU-aktivitet
Statstilskud
Afholdte direkte og indirekte
omkostninger:
Administration
Løn undervisning
Øvrige omkostninger undervisning

skal baseres på THI egne
registreringer samt input fra de
samarbejdende institutioner

Resultat
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