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Indhold 

I henhold til Finansministeriets bekendtgørelse BEK nr. 70 af 27/01/2011 om statens 

regnskabsvæsen mv. skal regnskabsvæsnet bidrage til en sikker og effektiv 

økonomiforvaltning på alle niveauer i statsforvaltninger og skal i størst mulig omfang foregå 

digitalt med færrest mulige ressourcer og størst mulig automatisering. Gennem 

regnskabsvæsenet skal de fornødne oplysninger tilvejebringes til brug for løbende 

budgetopfølgning, perioderegnskaber og udarbejdelse af årsrapport. 

Formålet med nærværende regnskabsinstruksen er at sikre, at IT-Universitetets forvaltning af 

regnskabet opfylder kravene i gældende lovgivning. 

Instruksen er indholdsmæssigt opbygget efter retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens 

vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af oktober 2013, der anviser en opbygning 

omkring beskrivelse og fastlæggelse af ansvar og kompetencer i forhold til institutionens 

opgaver, organisering, regnskabsopgaver og IT-anvendelse. 

Nærværende hoveddokument beskriver den overordnede formelle ansvarsfordeling, og 

hvorledes regnskabsopgaverne tilrettelægges. Til instruksen hører en række bilag. Hvor det er 

fundet relevant, henvises endvidere til lovgivning, eksterne og interne regelsæt, vejledninger 

samt procedurer.  

1 Indledning 

IT-Universitetet er en statslig selvejende institution under tilsyn af Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Universitetet er omfattet af Universitetsloven (LBK nr. 960 af 

14/08/2014). IT-Universitetets indtægtsbevilling og udgiftsbevilling er optaget på finansloven 

under Hovedkonto § 19.22.45 (Statsfinansieret Selvejende). 

IT-Universitetets adresse er: 

Rued Langgaards Vej 7 

2300 København S  

1.1 IT-Universitetets opgaver og organisatoriske opdeling 

IT-Universitetet i Københavns opgaver er at levere internationalt førende forskning og 

forskningsbaseret undervisning, der gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med 

IT. IT-Universitetet udbyder uddannelse i henhold til LBK nr. 374 af 04/04/2014 om åben 

uddannelse.  

IT-Universitetet har bachelor-, kandidat-, master- og diplomuddannelser. IT-Universitetet 

tilbyder kandidatuddannelse til egne bachelorer og til studerende, der har en bachelorgrad fra 

et andet universitet. Gennem master- og diplomuddannelser samt kortere kurser 

videreuddanner og efteruddanner IT-Universitetet erhvervsaktive på IT-området. 

Universitetet skal medvirke til at skabe en vidensøkonomi og være innovativt og globalt 

interaktivt. Universitetet skal etablere samarbejder nationalt og internationale samt med såvel 

private som offentlige virksomheder for at udbrede den nyeste viden inden for sine fagområder 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135281
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– og udvikle og understøtte kredsløbet af viden mellem samarbejdspartnerne, virksomhederne 

og IT-Universitetet.  

Den til enhver tid gældende organisation findes på universitetets hjemmeside. 

Organisationsdiagram pr. 1. november 2014 er angivet nedenfor.  

 

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed. Universitetet ledes af en direktion. 

Direktionen består af mindst en rektor og en prorektor eller universitetsdirektør. IT-

Universitetet har desuden et institut og et antal administrative afdelinger. Institutternes og 

afdelingernes antal og levetid, samt hvem institutlederne og afdelingslederne referer til, 

fastlægges og ændres af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.  

Ansvaret for personaledispositioner ligger i Personalesektionen. Student Affairs and 

Programmes (SAP) har ansvaret for registrering af studieaktiviteter, herunder opkrævning af 

deltagerbetaling for undervisning efter lov om åben uddannelse. IT-Universitetets afdelinger 

disponerer over deres indtægter og udgifter inden for nærmere angivne rammer. 

Økonomisektionen har det overordnede ansvar for regnskabsopgaverne, der varetages af 
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bogholderiet og controllerne. Økonomichefen, der leder økonomisektionen, har ansvaret for 

udarbejdelse og vedligeholdelse af regnskabsinstruksen.    

1.2 IT-Universitetets regnskabsmæssige opgaver 

IT-Universitetets regnskabsår følger kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et 

årsregnskab. Årsregnskabet indgår i årsrapporten, der aflægges efter ”Bekendtgørelse om 

tilskud og revision mv. ved universiteterne”. Årsregnskab og årsrapport revideres af 

Rigsrevisionen i samarbejde med den af bestyrelsen valgte institutionsrevisor. Årsrapporten 

underskrives af bestyrelsen og direktionen. 

IT-Universitetet foretager endvidere den regnskabsmæssige registrering for 

Studenterrådgivningen (SRG) i henhold til ”Aftale om IT-Universitetet i Københavns 

varetagelse af økonomi og personaleadministration for studenterrådgivningen”. 

Copenhagen Business School (CBS) varetager registrering i Statens Lønsystem (SLS) som 

reguleret i ”Aftale om CBS varetagelse af administration”, maj 2008.  

IT-Universitetet er registreret under: CVR NR. 29 05 77 53, EAN nummer: 5798000417878, 

regnskabsførende institution 646, Bogføringskreds nr. 29 200, SLS-gruppe nr. 766.  

Universitetet har følgende delregnskaber: 

 Delregnskab 1: Almindelig virksomhed (UK10) 

 Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed (UK90) 

 Delregnskab 3: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (UK95) 

 Delregnskab 4: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97). 

IT-Universitetet er registreringspligtigt efter lov om merværdiafgift (momsloven) og 

indeholdelsespligtigt efter loven om kildeskat. Universitetets aktiviteter under delregnskab 1, 3 

og 4 er delvist momspligtige, og der refunderes hhv. toldmoms og refusionsmoms i forhold til 

den delvise momsfradragsprocent. Aktiviteterne på delregnskab 2 er fuldt momspligtige i 

forhold til momsloven.   

IT-Universitetet udfører indtægtsdækket virksomhed (delregnskab 2) og modtager tilskud til 

sin forskning (delregnskab 3) efter reglerne i den gældende budgetvejledning. Universitetet 

forvalter ikke andre ikke-statslige aktiver og passiver end gaver og tilskud, der administreres 

efter budgetvejledningens regler og tilskudsfinansierede aktiviteter. Universitetet modtager 

tilskud bl.a. til studenterudveksling fra offentlige myndigheder, EU mv. 

IT-Universitetet opkræver ikke afgifter. 

IT-Universitetet opkræver deltagerbetaling efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet 

voksenuddannelse) (LBK nr. 374 af 04/04/2014). 

Universitetets likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om 

anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v., jf. Universitetslovens § 21, stk. 3. 

1.3 IT-Universitetets IT-anvendelse 

IT-Universitetets IT-anvendelse beskrives nærmere i kapitel 3. 
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Adgang til Navision Stat sker under anvendelse af personlige brugernavne og passwords. 

Adgangsoprettelse sker udelukkende til ansatte, der er godkendt hertil af afdelingsleder og 

økonomisektionen. I Navision findes transaktionssporet. 

Alle oplysninger om studieaktiviteter, der er indtægtsudløsende, registreres i det 

studieadministrative system STADS. STADS er udviklet i regi af UNI-IT, et indkøbs- og 

udviklingssamarbejde mellem alle danske universiteter og Ingeniørhøjskolernes Support-

center. Ansvaret for STADS blev i forbindelse med aktstykke 100 overtaget af § 19.57.01 

Uddannelses- og Forskningsministeriets IT pr. 7. juni 2012. Registreringerne i STADS danner 

basis for indberetning til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik. 

IT-Universitetet anvender egenudviklede IT-systemer i portalen mit.itu (online-ansøgning, 

optagelsesbase, kursusbase, projektbase, kursusevaluering) til studie-administrative formål. 

Ingen af disse systemer genererer data, som anvendes regnskabsmæssigt. 

IT-Universitetet skal i henhold til bekendtgørelse om tilskud og revision mv. ved 

universiteterne anvende Statens Lønsystem (SLS) og Statens Koncernbetalinger (SKB). 

Registreringer af løn i SLS foretages af Copenhagen Business School (CBS).  

Udbetalinger foregår via NEM-konto gennem Danske Bank (SKB). 

IT-Universitetet benytter HR-Manager til håndtering af ansøgninger og vurdering af disse i 

forbindelse med ansættelser. 

1.4 IT-Universitetets budgetopgaver 

Universitetets budgetopgaver er beskrevet i IT-Universitetets budgetmanual, der er tilgængelig 

på IT-Universitetets intranet.  

Bogholderiet opdaterer en liste over de budgetansvarlige. Listen opbevares i en fysisk mappe i 

bogholderiet sammen med dokumentation for bemyndigelser og underskrifter, jf. bilag 2. 
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2. IT-Universitetets regnskabsopgaver 

I dette kapitel beskrives IT-Universitetets regnskabsmæssige opgaver. 

Økonomichefen har ansvaret for tilrettelæggelsen af de regnskabsmæssige opgaver og den 

regnskabsmæssige registrering i Navision samt varetager de eksterne relationer på 

regnskabsområdet til eksempelvis revisor og ministerium.  

2.1 Regnskabsmæssig registrering og opbevaring 

Den regnskabsmæssige registrering er som udgangspunkt tilrettelagt således, at der er en 

personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betaling. I 

økonomisektionen har medarbejderne således forskellige roller i Navision, således at der kan 

varetages enten rollen som bogholder eller som kasserer. 

Af bilag 1 fremgår, hvilke roller de forskellige medarbejdere har på det givne tidspunkt. 

Ansvaret for opdateringen af denne liste påhviler økonomisektionen.  

2.1.1 Tilrettelæggelse af registrering 

Enhver regnskabsmæssig registrering er dokumenteret i form af godkendte bilag, der kan 

dokumentere registreringens rigtighed (kontrolsporet). Det er således muligt at følge alle 

regnskabsmæssige registreringer til regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller 

opstillinger, der skal udarbejdes. De regnskabsmæssige opgørelser, opstillinger og enkelte 

regnskaber kan opløses i de registreringer, de er sammensat af, jf. regnskabsbekendtgørelsen. 

Bilag vedrørende indtægter og øvrige udgifter (ikke lønudgifter) registreres af bogholderiet i 

Navision. Ved bogholderiets forfald foretages registreringen af en anden medarbejder i 

økonomisektionen, jf. bilag 1. Registreringen tilrettelægges således, at den samme 

medarbejder under ingen omstændigheder både kan registrere en udgift og gennemføre 

betalingsforretningen. Bogføring af banktransaktioner kræver derimod ingen 2. godkendelse. 

Bilag vedrørende personale registreres i SLS af lønbogholdere hos CBS. 

Elektroniske fakturaer og kreditnotaer bliver sendt direkte til Ibistic Invoice Workflow (se afsnit 

3.1.7). Herfra varemodtages, konteres og godkendes fakturaerne i afdelingerne, hvorefter 

konteringen kontrolleres, og fakturaerne overføres til Navision og bogføres. Bilag, der ikke er 

godkendt i Ibistic, rykkes for af bogholderen hos den aktivitetsansvarlige. Ved 2. rykning kan 

den budgetansvarlige inddrages eller en af denne udpeget ansvarlig (fx linjelederne på 

instituttet).  

Bogholderen kontrollerer løbende, ud fra kontoudtog modtaget fra leverandører m.fl., at 

betalinger er gennemført eller vil blive gennemført. Modtagne kontoudtog og rykkere skal 

behandles senest en uge efter modtagelsen. Kontrollen noteres på en udskrift af kontoudtoget, 

der gemmes i en mappe i bogholderiet. Rykkere og påmindelser behandles dagligt. 

I forbindelse med udarbejdelse af de kvartalsvise regnskaber formidles posteringslister, som 

gennemgås af de budgetansvarlige, jf. bilag 2. Afdelingslederne er ansvarlige for, at 

økonomisektionen informeres om eventuelle bogføringsfejl, som de bliver bekendt med under 

gennemgang af deres del af regnskabet. 
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2.1.2 Kontoplan 

IT-Universitetets kontoplan består af: 

 Et 1-cifret delregnskabsnummer 

 Et 6-cifret finanskontonummer, der angiver, hvad udgiften eller indtægten vedrører 

 Et 3-cifret stednummer, der angiver, hvor i organisationen udgiften eller indtægten 

afholdes  

 Et 4-cifret aktivitetsnummer, der angiver, om udgiften/indtægten hører til en bestemt 

aktivitet. Denne dimension kan for enkelte stednumre benyttes med blankværdi 

 Et 2-cifret formålsnummer, der angiver, hvilket formål indtægten/udgiften hører under 

 Et 2-cifret finansieringskilde, der angiver, hvilken finansieringskilder udgiften/indtægten 

hører under 

Kontoplanen er tilgængelig i Ibistic og Navision for alle budgetansvarlige og vedligeholdes af 

controllerne i økonomisektionen. Økonomichefen er hovedansvarlig for kontoplanen og er 

informeret om alle ændringer af denne. Controllerne udarbejder afdelingsspecifikke udgaver af 

kontoplanen til afdelingerne. 

Tidsregistrering 

IT-Universitetets medarbejdere foretager tidsregistrering efter følgende retningslinjer: 

 Timelønnede: På fortrykte blanketter, der mindst en gang om måneden godkendes af den 

budgetansvarlige og afleveres til Personalesektionen 

 Medarbejdere med personaleansvar har ikke højeste arbejdstid og har ikke pligt til at 

tidsregistrere. Videnskabelige medarbejdere tidsregistrerer som udgangspunkt ikke, dog 

tidsregistreres der i forbindelse med eksterne forskningsmidler, såfremt der er eksplicit 

krav herom  

 Øvrige medarbejdere: Skal dagligt, eller som minimum en gang om ugen, registrere deres 

tidsforbrug. En gang om måneden godkendes opgørelsen af nærmeste leder og afleveres i 

personaleafdelingen.  

Regler for fix- og flekstid er beskrevet på intranettet i ”Den administrative ABC”.  

2.1.3 Opbevaring af regnskabsmateriale 

IT-Universitetets regnskabsmateriale omfatter: 

 Registreringer, herunder transaktionssporet i Navision 

 Interne og eksterne grundbilag og anden dokumentation, som er nødvendige for 

kontrolsporet 

 Grundbilag vedrørende lønområdet og uddata fra SLS 

 Godkendte regnskaber, regnskabsmæssige opgørelser eller opstillinger, som danner 

grundlag for indtægter og udgifter  
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 Uddata fra IT-Universitetets eget økonomistyringssystem (Navision) 

 Instrukser herunder konteringsinstruks, Navision-drejebøger, underskriftsblade mv.  

 Regnskabsmateriale opbevares af IT-Universitetet i 5 år fra udgangen af det pågældende 

regnskabsår. Regnskabsmateriale vedr. tilskudsfinansierede forskningsprojekter fra EU 

opbevares henhold til gældende regelsæt, dog altid mindst 5 år fra det tidspunkt, hvor der 

sidst er udbetalt støtte iht. ordningen. 

Regnskabsmaterialet for det løbende og det forudgående år opbevares i økonomisektionens 

regnskabskontor/depotrum/Personalesektionen. 

Regnskabsmateriale vedrørende tidligere år opbevares i økonomisektionens arkiver. 

Navision afvikles i et spejlet miljø med synkron spejling af committede data i separate 

datacenter hos driftsleverandøren. Daglig backup lagres på bånd. Bånd backup spejles 

ligeledes i separate datacentre. 

Der tages minimum en daglig backup af alle data i Ibistic Invoice Workflow. Backuppede data 

overføres jævnligt til en separat fysisk lokalitet. Ibistic har forpligtet sig en gang årligt at 

gennemføre restore-test af back up data. 

Navision data (regnskabsmæssige bogføringer og anonymiserede lønfinansposter) opbevares 

uændret i systemet (der foretages ikke data-komprimering af ældre data). 

Ibistic data opbevares i 10 år. 

Opbevaringen sker på en sådan måde, at kravene til ægthed og integritet overholdes og 

sådan, at data ikke mistes helt eller delvis som følge af fejl, nedbrud eller andre drifts-

forstyrrelser, uanset om data opbevares i den registrerede virksomhed eller hos en tredje part. 

Backup af regnskabsdata foretages efter nærmere beskrevne regler i kapitel 3. 

Papirbilag, der er omdannet til elektronisk form med henblik på opbevaring på elektronisk 

medie, mikrofilm eller lignende, kan destrueres. 

Økonomichefen har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet for så vidt 

angår regnskabsbilag og uddata fra Navision, mens Personalechefen har ansvaret for 

opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet for så vidt angår uddata fra SLS og grundbilag 

vedrørende lønområdet. 

2.2 Forvaltning af udgifter 

IT-Universitetets udgifter hidrører i hovedtræk fra køb af varer og tjenesteydelser samt 

lønudgifter. Herunder beskrives organisering, procedurer og regler om disse udgiftstyper. 

Medarbejdere identificeres ved navn og afdeling, jf. bilag 2. 

2.2.1 Disponering af udgifter 

Disponering af udgifter omfatter de situationer, hvor IT-Universitetet påtager sig en større eller 

længerevarende økonomisk forpligtelse.  
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Personaleudgifter 

Nyoprettede stillinger samt genbesættelser skal ligge indenfor den årlige økonomiske ramme, 

der er vedtaget af bestyrelsen.  

Ansættelser  

Beslutningen om oprettelse af nye stillinger eller genbesættelser på lederniveau træffes af 

direktionen. Direktionsmedlemmers ansættelse godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra 

rektor. 

Nyoprettede stillinger (inkl. Ph.d.-stillinger) eller genbesættelser på instituttet, hvor 

ansættelsen kan holdes inden for det godkendte budget, besluttes af institutlederen og 

godkendes af et direktionsmedlem.  

Til undervisning og vejledning samt eksamen fastlægges et årligt budget til ansættelse af 

eksterne lektorer, hjælpelærere, censorer m.fl. Beslutningen om ansættelse træffes af 

studielederen og godkendes af institutlederen. Det er institutlederens ansvar, at budgettet 

overholdes. Overskrides budgettet, skal de pågældende stillinger godkendes af et 

direktionsmedlem, før stillingerne opslås og besættes.  

Nyoprettede stillinger eller genbesættelser i administrationsenhederne inden for afdelingens 

budget besluttes af afdelingslederen og godkendes af et direktionsmedlem.  

Ansættelse af timelønnet medhjælp i administrationsenhederne kan besluttes og godkendes af 

den enkelte afdelingsleder, så længe omkostningerne holdes indenfor det tildelte budget.  

Besættelse af stillinger, der er 100 pct. finansieret af eksterne projektmidler midler, besluttes 

af projektets budgetansvarlige og godkendes af Institutlederen. 

Afskedigelser 

Beslutningen om afskedigelse af direktionsmedlemmer træffes af bestyrelsen efter indstilling 

fra rektor.  

Beslutning om afskedigelse af timelønnede undervisere, hjælpelærere m.fl. træffes af 

institutlederen efter samråd med personalechefen.  

Rektor træffer beslutning om afskedigelse af det øvrige personale, inkl. ledere. 

Honorering af mer- eller overarbejde  

Beslutning om ydelse af mer- eller overarbejdsbetaling træffes af afdelingslederen. Ydelse af 

mer- eller overarbejdsbetaling til afdelingsledere træffes af universitetsdirektøren. 

Ydelse af løntillæg og engangsbonus 

Beslutning om ydelse af løntillæg og engangsbonus træffes af et direktionsmedlem. 
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Godkendelse af lønbærende timeopgørelser 

Eksterne lektorer, hjælpelærere m.fl. ansættes til undervisning i specifikke kurser, hvor den 

timemæssige forpligtelse vil være aftalt på ansættelsestidspunktet.  

I forbindelse med eksamen sker aflønningen af eksaminatorer og censorer efter 

eksamensform, antal af eksaminerede studerende, kursets pointvægt mm., hvorved der 

udarbejdes lønbærende timeopgørelser. Disse udarbejdes af eksaminator og censor selv, og 

indsendes til eksamenskontoret, hvor de efter kontrol mod eksamenslisterne godkendes til 

udbetaling.  

Andre ydelser end løn  

Beslutning om tildeling af andre ydelser end løn (PC-arbejdsplads i hjemmet, ADSL-forbindelse 

til hjemmet mv.) træffes af afdelingslederen eller i henhold til interne retningslinjer. 

Andre kontraktlige udgiftsdispositioner  

 

 Indgåelse af midlertidige lejemål  

Indgåelse af lejemål besluttes og godkendes af direktionen og undertegnes på dennes 

vegne af universitetsdirektøren.  

 

 Bygge og anlægsarbejder  

Ifølge vedtægternes § 12, stk. 2, disponerer bestyrelsesformanden sammen med et 

andet bestyrelsesmedlem over fast ejendom og træffer beslutninger på bestyrelsens 

vegne efter bemyndigelse fra denne.  

 

 Uddatakontrol på lønområdet  

Løncontrolleren importerer SLS-data i Navision og afstemmer importen med SLS, før 

bogføringen sker. Afstemningen af lønnen foregår i Personalesektionen, hvor lønlisten/ 

uddataliste nr. 198 kontrolleres. De af CBS indtastede lønbilag kontrolleres/holdes op 

imod de registrerede indtastninger på uddataliste nr. 198.  

2.2.2 Indkøb 

Facilities Management (FM) varetager indkøbspolitikken og som hovedregel foretages indkøb 

centralt via FM. Dertil kommer de enkelte bemyndigede indkøbere i de økonomisk ansvarlige 

afdelinger. En mere detaljeret beskrivelse af Indkøbs- og Udbudspolitikken findes på IT-

Universitetets intranet i ”Den administrative ABC”.  

Alle indkøb af varekøb og tjenesteydelser til IT-Universitetet er omfattet af universitetets 

indkøbs- og udbudspolitik og skal foretages i henhold til denne interne politik samt 

retningslinjer fra ekstern lovgivning, herunder Finansministeriets indkøbscirkulære og EU’s 

udbudsdirektiver. Indkøbspolitikken skal medvirke til at fremme effektivitet og 

professionalisme i IT-Universitetets indkøb. 

IT-Universitetet indkøb baseres som hovedregel på aftaler indgået med Statens og 

Kommunernes indkøbsservice (SKI) eller Finansministeriet (Statens Indkøb). Dette er den 
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ressourcemæssige mest fordelagtige løsning, idet IT-Universitetets indkøb som udgangspunkt 

ikke selv har ressourcerne eller volumen til at gennemføre EU-udbud.   

Såfremt der ikke er indgået indkøbsaftaler indenfor et givet område, kan der frit vælges 

leverandør. 

Udover at der kan opnås fordelagtige aftaler via SKI og Statens Indkøb, vil IT-Universitetets 

indkøb, så vidt det er muligt, i samarbejde med de øvrige universiteter, forsøge at opnå 

yderligere rabatter, ved at indgå aftale om koordineringskøbsaftale, på de af SKI og Statens 

indkøb indgåede aftaler. Fælles for de nævnte aftaler er, at de sikrer overholdelse af EU’s 

udbudsdirektiver og nationale regler vedrørende udbud.  

Ud over de fælles indkøb, der varetages af FM, kan de budgetansvarlige ledere indgå aftaler 

indenfor eget område, inden for lederens bemyndigelse. Det gælder hovedsagligt 

rejseområdet, hvor der normalt bookes via DSB (tog) eller Carlson Wagonlit Travel (fly), 

kurser til medarbejdere mv.  

På kommunikationsområdet foretages indkøb særskilt af kommunikationsafdelingen, da denne 

har erfaring og ekspertisen på området.  

Køb på rejse- og kommunikationsområdet foretages på en måde, der overordnet set er mest 

økonomisk hensigtsmæssigt for IT-Universitetet.  

For køb af konsulentydelser til projekter gælder, at disse ydelser skal fremgå særskilt af 

projektbeskrivelsen, der skal godkendes af direktionen, før projektet sættes i gang. 

Paradigmerne for projektstyring på IT-Universitetet kan findes på IT-Universitetets intranet 

under ”Organisation” og ”The Project Organisation”. 

Som udgangspunkt er det den budgetansvarlige leder af en økonomisk ansvarlig enhed, der 

har den endelige godkendelse (anvisningsretten) til indkøb inden for egen enhed. 

Alle ansatte kan være aktivitetsansvarlige/rekvirenter.  

For at holde administrationsomkostningerne nede forvaltes en del af de videnskabelige 

medarbejderes mindre udgifter til bøger, rejser og konferencer ved budget tildelt via 

personhenførbare dimsekonti (steddimension). Foruden institutlederen kan Research and 

Learning Support (RL) eller ph.d-administrationen anvise på forskernes dimsekonti. 

Afdelingslederen – herunder institutlederen er ansvarlig for, at alle indkøb fortages inden for 

den tildelte budgetramme.  

Indkøb foretages ved, at godkenderen/indkøberen (en bemyndiget medarbejder) bestiller 

ydelsen via FM’s requestsystem eller på mail. FM søger herefter for indkøbet i henhold til 

indkøbspolitikken. Den elektroniske faktura konteres og varemodtages, hvorefter den 

godkendes af den budgetansvarlige. 

Danske leverandører er pålagt at fremsende en elektronisk faktura i OIOUBL-standard. Det er 

indkøberen/rekvirenten, der ved bestillingen sørger for, at fakturaen kommer i rette format til 

IT-Universitetets EAN-nummer. I tilfælde af, at universitetet modtager en papirfaktura fra en 

dansk leverandør, kontakter rekvirenten eller kreditorbogholderen leverandøren for at afvise 

papir-fakturaen og få en ny fremsendt elektronisk. 
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2.2.3 Godkendelse af bilag 

Forvaltningen af IT-Universitetets udgifter omfatter en række roller, der for den enkelte 

transaktion udføres af forskellige personer: 

 Aktivitetsansvarlig 

 Budgetansvarlig 

 Bogholderiansvarlig 

 Betalingsansvarlig.  

Den aktivitetsansvarlige er den medarbejder, der disponerer udgiften, dvs. bestiller en vare 

eller tjenesteydelse mv. 

Den aktivitetsansvarlige:  

 bekræfter ved at varemodtage, at varen eller tjenesteydelsen er modtaget 

 bekræfter, at pris og mængde stemmer overens med bilaget samt efterregner bilaget 

 sørger for, at bilaget bliver anvist af den budgetansvarlige.  

Alle medarbejdere ved IT-Universitetet kan være aktivitetsansvarlige, hvis de bemyndiges af 

en budgetansvarlig. Der føres ikke nogen fortegnelse over aktivitetsansvarlige. 

Den budgetansvarlige er den medarbejder, der har ansvaret for, at udgiftsdispositionen er i 

overensstemmelse med de almene og beløbsmæssige bestemmelser, der er gældende på IT-

Universitetet.  

Den budgetansvarlige: 

 bekræfter ved sin anvisning, at udgiften er i overensstemmelse med IT-Universitetets 

almene og beløbsmæssige bestemmelser  

 konterer udgiften i henhold til gældende kontoplan (forefindes i Ibistic og Navision)  

 videresender det anviste bilag til betaling via den bogholderiansvarlige. 

En budgetansvarlig bemyndiges af nærmeste leder. Bestyrelsen har i vedtægternes § 14 

bemyndiget rektor til at disponere over IT-Universitetets bevillinger og øvrige indtægter i 

overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte budgetter og retningslinjer. Denne 

bemyndigelse er via direktionsmedlemmerne delegeret videre ud i organisationen, jf. 

vedtægternes § 14, stk. 3.  

De budgetansvarliges bemyndigelse vil oftest være underlagt forskellige begrænsninger. Det 

kan være en beløbsmæssig grænse for størrelsen af den enkelte udgift, begrænsninger i arten 

af udgifter (baseret på finanskonti), begrænsninger til bestemte organisatoriske enheder 

(baseret på stednumre) eller begrænsninger til enkelte aktiviteter (baseret på 

aktivitetsnumre).  
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Økonomisektionen vedligeholder i en fysisk mappe blanketter med dokumentation for de 

budgetansvarliges aktuelle samt historiske bemyndigelser. Heraf fremgår de begrænsninger, 

der er på den enkelte bemyndigelse, hvem der har tildelt bemyndigelsen samt en prøve på den 

budgetansvarliges anvisningssignatur (underskrift). Det er kassereren i bogholderiet, der er 

ansvarlig for vedligeholdelsen af mappen. Optræder en budgetansvarlig som 

aktivitetsansvarlig, skal anvisningen af den pågældende udgift foretages af en anden 

budgetansvarlig med den relevante bemyndigelse. Direktionens udgiftsbilag skal anvises af et 

andet direktionsmedlem eller økonomichefen.  

Den bogholderiansvarlige er den medarbejder, der er ansvarlig for, at udgiften bliver bogført i 

IT-Universitetets regnskabssystem Navision.  

Den bogholderiansvarlige:  

 kvalitetssikrer konteringsstrengen på det enkelte udgiftsbilag og efterser, at de 

budgetansvarlige efterlever begrænsningerne i deres bemyndigelser 

 er ansvarlig for, at det enkelte udgiftsbilag bogføres i Navision 

 gennemfører betalingsprocessen i samarbejde med den betalingsansvarlige  

 er ansvarlig for, at den enkelte betaling bogføres i Navision.  

Den bogholderiansvarlige suppleres af nogle medarbejdere, som er blevet tildelt Navisions 

bogholderprofil. Disse løser typisk følgende bogføringsopgaver: 

 indlæsning af SLS-lønfinansposter fra CBS. Løncontrolleren importerer posterne i en 

Navisionkladde, hvorefter den bogføres  

 omposteringer fra controller-teamet. Disse lægges i en kladde af controlleren, og 

bogføres efterfølgende af en bogholder-profil.   

Udgifter fra danske leverandører, som sender en samlet faktura, der dækker en række mindre 

leverancer (f. eks. blomster, bude, m.fl.), deles i Ibistic af den bogholderiansvarlige ud fra 

oplysninger på underbilag angående modtager af delleverancerne, hvorefter varemodtagelse 

og godkendelse følger sædvanligt flow i Ibistic. 

Bogføring i Navision kan alene udføres af en medarbejder med bogholderprofil. Listen over 

bogholderiansvarlige findes i bilag 1, mens tildelingen af bogholderiprofilen fremgår af 

Navision.  

Den betalingsansvarlige er den medarbejder, der er ansvarlig for, at leverandører og 

medarbejdere bliver betalt for varer og tjenesteydelser hhv. udlæg. Dette sker på baggrund af 

den bogholderiansvarliges registreringer og ved brug af IT-Universitetets bankforbindelse 

Danske Bank.  

Den betalingsansvarlige:  

 er ansvarlig for betalingsprocessen og gennemfører denne i samarbejde med den 

bogholderiansvarlige  

 følger op på betalingsprocessen gennem bankkontoafstemning. 
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Sammen med den betalingsansvarlige har en række medarbejdere fået tildelt en kasserer-

profil i Navision. Disse er backup for den betalingsansvarlige. I bilag 1 findes en liste over 

betalingsansvarlige, mens tildelingen af kasserer-profilen fremgår af Navision.  

Godkendelse af betalinger kan ske på en af følgende måder:  

 Godkendelse ved bankprokura i Navision. I Navision er en række brugere blevet tildelt 

bankprokura som enten bogholder eller kasserer. En betaling kræver godkendelse i 

Navision af én bogholder og én kasserer i fællesskab, hvorefter den kan videresendes til 

Danske Bank til gennemførelse. Tildelingen af bankprokura fremgår til enhver tid af 

Navision. 

   

 Godkendelse i Danske Bank systemet. I Danske Bank systemet har en række 

medarbejdere i økonomisektionen fået tildelt prokura (den såkaldte A-rolle). Herved 

kan to medarbejdere i fællesskab godkende en betaling i Danske Bank systemet, efter 

betalingen er overført fra Navision. Tildelingen af rollen ses i Danske Bank systemet.     

Betalingsprocessen mellem den bogholderiansvarlige og den betalingsansvarlige er som følger:  

 Den bogholderiansvarlige udsøger i Navision udgiftsbilag til udbetalingskladden 

 Den bogholderiansvarlige (bankprokura: bogholder) 1. godkender udbetalingskladden 

 Udbetalingskladden overtages af den betalingsansvarlige til kontrol  

 Den betalingsansvarlige (bankprokura: kasserer) 2. godkender udbetalingskladden og 

sender den til Danske Bank/NKS-konto (NemKontoSystem), jf. bilag 4  

 Den bogholderiansvarlige kontrollerer, at transaktionerne er overført og bogfører 

udbetalingskladden 

o Danske Bank: Udbetalingskladden kan bogføres samme dag  

o NEM-konto: Udbetalingskladden kan bogføres, når status i udbetalingskladden er 

NKS-modtaget.  

Tjenesterejser 

Vedr. tjenesterejser skal afregningen ske ved en særlig blanket (Excel-format) udarbejdet af 

økonomisektionen. Alle tjenesterejseafregninger gennemgås og efterregnes af den 

betalingsansvarlige, som herved sikrer, at afregningerne er i overensstemmelse med trufne 

beslutninger og tjenesterejsecirkulæret. Økonomichefen foretager stikprøvevis kontrol af bilag 

og sammentællinger. 

Betalingskort  

IT-Universitetet har et samarbejde med SEB kort. Dette samarbejde omfatter kort med 

firmahæftelse, jf. cirkulære om anvendelse af betalingskort nr. 24 af 20. april 2010. IT-

Universitets anvendelse af betalingskort er beskrevet under afsnit 2.7.5 eller IT-Universitetets 

”arbejdsgang ved ansøgning, anvendelse, kontrol og registrering af betalingskort”. 
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IT-Universitetet udsteder ikke checks. Hvis en check måtte være påkrævet, udskrives den af 

banken. 

Gebyrer ved betalinger til udenlandske konti  

IT-Universitetet gennemfører i de tilfælde, hvor det er muligt (STP-parate betalinger) 

betalinger til udlandet som SHARE, dvs. IT-Universitetet betaler gebyret for transaktionen i 

Danmark, og modtageren betaler bankgebyr for transaktion i modtagerlandet.  

2.2.4 Periodisering af udgifter 

Der foretages periodeafgrænsning og periodisering til årsregnskabet. Der skelnes mellem 

periodeafgrænsning og periodisering.  

Periodeafgrænsning omhandler de omkostninger, der er udbetalt før tidspunktet for 

periodeafgrænsningen, men som vedrører de efterfølgende perioder. Disse skal opføres under 

omsætningsaktiver i regnskabet og foretages i forbindelse med årslukningen. 

Periodiseringer omhandler de omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, men som først 

udbetales i efterfølgende periode. Disse skal opføres under leverandørgæld i regnskabet og 

foretages i forbindelse med årslukningen. 

IT-Universitetet periodiserer i følgende tilfælde: 

 Køb af ydelser, der faktureres skævt over året, og som dækker perioder i såvel nyt år 

som gammelt år 

 Vare- og tjenesteydelser, der er modtaget i året, men som først faktureres i 

efterfølgende år 

 Køb af ydelser/varer, der leveres i kommende år (nyt år), men betales i indeværende 

(gammelt år). 

Bogholderiet bogfører som hovedregel bestyrelsesansvarsforsikring, bibliotekslicenser, IT-

licenser og serviceaftaler mv. med periodeangivelse i den relevante regnskabsperiode. For en 

del kontinuerligt opkrævede ydelser, såsom telefonregninger og planteservice sikrer økonomi-

sektionen, at der udgiftsføres for 12 måneder pr. år. Udgifter under 5.000 kr. ekskl. moms pr. 

postering, som fx avisabonnementer periodiseres ikke.  

Økonomisektionen er ansvarlig for at gøre afdelingerne opmærksomme på behovet for 

periodisering og udsende instruktion og følger op i forbindelse med årsafslutningen. 

Afdelingscheferne er ansvarlige for at følge op på periodiseringsvejledningen og for at bilag til 

periodisering sendes rettidigt til økonomisektionen. Økonomisektionen er ansvarlig for 

bogføringen af periodiseringsposterne og for korrekt og retmæssig tilbageføring af disse poster 

i regnskabet.  

2.3 Forvaltning af indtægter 

Forvaltning af indtægter omfatter disponering, fakturering, kontering, godkendelse af bilag 

samt debitor forvaltning. 
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2.3.1 Oversigt over indtægter 

IT-Universitetet har følgende indtægtskilder: 

 Tilskud fra finansloven, herunder taxameterindtægter for studerende under 

fuldtidsuddannelse 

 Deltagerbetaling fra studerende under deltidsuddannelse 

 Tilskud fra private og offentlige kilder til finansiering af forskningsaktiviteter 

 Salg af patenter 

 Drift- og service i forbindelse med virksomhederne på 5. sal Rued Langgaards Vej 7 

 Drift af den regnskabsmæssige registrering for Studenterrådgivningen (SRG) i henhold 

til ”Aftale om IT-Universitetet i Københavns varetagelse af økonomi og 

personaleadministration for studenterrådgivningen” (SRG). 

 Indtægter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed 

 Mindre supplerende salg af fotokopier og print, forskningsformidling, foredrag og 

adgang til motionsrum. 

Taxameterindtægter 

Taxameterindtægter er indtægter, der opnås på grundlag af Studenterårsværk (STÅ) og en 

taxametertakst fastsat i de årlige finanslove. STÅ beregnes ud fra de studerendes beståede 

eksaminer mv. 

Betaling for deltidsuddannelser 

IT-Universitetet opkræver en del af udgiften ved deltidsuddannelserne som deltagerbetaling og 

fuld deltagerbetaling for undervisning af studerende med statsborgerskab i lande uden for 

EU/EØS. 

Tilskud til finansiering af forskningsaktiviteter 

Eksterne forskningsmidler opnås på baggrund af ansøgninger til ministeriet og kommuner, 

forskningsråd, EU, fonde, private virksomheder eller en kombination af disse.  

Ved bevilling og modtagelse af eksterne tilskud skal der udarbejdes skriftlige aftaler eller 

kontrakter mellem IT-Universitetets bevillingshaver og tilskudsgiver. 

Tilskud fra private og EU til forskning mv. behandles som offentlige tilskud. 

Indtægtsdækket virksomhed 

IT-Universitetet udfører indtægtsdækket virksomhed efter budgetvejledningens regler.  

Alle budgetansvarlige kan tage initiativ til aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed. Ved 

igangsættelse af nye aktiviteter skal der fastsættes priser, der sikrer, at der er dækning for de 

langsigtede omkostninger. Nye indtægtsdækkede virksomhedsaktiviteter skal forelægges 

økonomichefen. Indtægter og udgifter vedrørende aktiviteter under indtægtsdækket 

virksomhed bogføres på særlige aktivitetskonti. 

IT-Universitetet har udarbejdet en vejledning for aktiviteter under indtægtsdækket 

virksomhed, der beskriver beregning af takster/priser for indtægtsdækket virksomhed. 



  

REGNSKABSINSTRUKS 2014 
 
Rued Langgaards Vej 7 - 2300 København S – Tlf. 7218 5000 – Fax 7218 5001 – CVR 29057753 - www.itu.dk 

20 
 

Øvrige indtægter 

IT-Universitetet har foruden en række øvrige indtægter, mindre supplerende virksomhed.          

 Salg af print og kopi (kontantsalg) 

 Salg af trykning af rapporter til de studerende (kontantsalg) 

 Salg af materielle aktiver og udstyr (kontantsalg) 

 Salg af medlemskab af motionsrum (kontantsalg) 

 Deltagerbetaling fra konferencer, seminarer og kurser (kreditsalg) 

 Udlejning af kontorlokaler. 

2.3.2 Håndtering af indtægter 

IT-Universitetets indtægter håndteres forskelligt alt efter typen af indtægt. 

Finanslovsindtægter 

Finanslovsindtægter registreres i Navision i takt med, at de overføres som forudbetaling i 

1/12-dele, hver måned fra ministeriet. De STÅ-afhængige indtægter kan efterfølgende blive 

reguleret i forbindelse med, at universiteterne indberetter opgørelser af STÅ-produktionen. Der 

indberettes en gang om året for fuldtidsuddannelser og to gange årligt for deltidsuddannelser. 

Indberetningen for deltidsuddannelser påtegnes af universitetets institutionsrevisor. 

Taxameterindtægterne for fuldtids- og gæstestuderende opgøres på grundlag af registreringer 

i det studieadministrative system (STADS) om optagne studerende og disses eksaminer.  

For deltagerbetaling fra studerende under deltidsuddannelse i STADS er Student Affairs and 

Programmes ansvarlig for såvel registreringen i STADS som fakturering af de studerende. 

Taxametertilskud til deltidsstuderende udløses kun, når deltagerbetalingen er indbetalt til IT-

Universitetet. 

Økonomisektionens analyseenhed er ansvarlig for at beregne og indrapportering af STÅ og 

årselever til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Økonomisektionen er ansvarlig for kontrol 

af, at indbetalingerne af 12.-delsrater foretages til IT-Universitetet i overensstemmelse med 

udmeldte tilskud. 

Indtægter fra tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede 

aktiviteter 

Tilskud fra offentlige myndigheder til forskning mv. bogføres på særlige aktivitetskonti af 

hensyn til regnskabsaflæggelse overfor bevillingsgiver. Økonomichefen er ansvarlig for, at 

indtægter modtages i henhold til bevillingsskrivelsen, og at indtægter indtægtsbogføres i takt 

med, at udgifterne afholdes. Institutlederen er ansvarlig for, at der aflægges regnskab overfor 

bevillingsgiver til de fastsatte frister og efter bevillingsgivers bestemmelse. Controllerne i 

økonomisektionen udarbejder og kontrollerer regnskaberne, og økonomichefen påtegner 

regnskabet. 
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Ved bevilling fra offentlige og private virksomheder skal kontrakten/samarbejdsaftalen til 

godkendelse hos kontraktjuristen i Afdelingen for Økonomi og Personale, før denne 

underskrives af et medlem af direktionen. 

Kontraktgrundlaget godkendes og underskrives af institutlederen eller et medlem af 

universitetets direktion.  

Kontering og bogføring foretages løbende. Ved månedsafslutning beregnes og bogføres en 

akkumuleret overhead. Efterfølgende udlignes driften fra beholdningskontoen, hvorved 

indtægten fra de igangværende arbejder (forskningsprojekter) beregnes på grundlag af 

månedens bogførte omkostninger. 

Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed 

Grundlaget for indtægterne er en ordre modtaget i en afdeling. Ordren skal godkendes af den 

budgetansvarlige i afdelingen. 

Afdelingslederen er ansvarlig for, at faktureringsgrundlag fremsendes rettidigt til bogholderiet i 

økonomisektionen og skal sikre, at der faktureres i overensstemmelse med IT-Universitetets 

vejledning om indtægtsdækket virksomhed. 

Debitorbogholderen er ansvarlig for at fakturere efter reglerne i vejledningen, og controllerne 

er ansvarlig for at kontrollere, at indtægter er bogført i Navision. 

Indtægter fra deltagerbetaling fra deltidsuddannelser 

Beregning af deltagerbetaling til åben uddannelse foretages af økonomisektionen. Beregningen 

foretages sådan, at deltagerbetalingen sammen med taxametertilskuddet fra Styrelsen for 

Videregående Uddannelser giver dækning for udgifterne til åben uddannelse. Ved beregningen 

tages der hensyn til udgifter, der dækkes ved særlig bevilling (fx husleje) og særlige udgifter 

(fx aften- og lørdagsundervisning) i forbindelse med åben uddannelse. 

I takt med at de optagne studerende tilmelder sig studieaktiviteter under åben uddannelse, 

udskriver og sender en medarbejder i Student Affairs and Programmes fakturaer til de 

studerende. 

De fakturerede beløb indtægtsbogføres på faktureringstidspunktet. Når betalingen er 

modtaget, overføres oplysningerne om deltagerne til STADS af en medarbejder i Student 

Affairs and Programmes. Afdelingslederen i Student Affairs and Programmes er ansvarlig for 

registreringen i STADS. 

Øvrige indtægter 

Supplerende mindre virksomhed er salg af varer og tjenesteydelser, der knytter sig til 

undervisning og forskning. Prisfastsættelsen for supplerende mindre virksomhed foretages af 

økonomichefen ud fra princippet om, at de marginale omkostninger skal dækkes. Priserne skal 

fastsættes sådan, at der ikke sker konkurrenceforvridning i forhold til private virksomheder. 

Der betales kontant (i bogholderiet i kassens åbningstid) eller med dankort i informationen 

eller bogholderiet. Det er økonomisektionen, der dagligt i forbindelse med bankafstemningen 
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sikrer, at der er overensstemmelse mellem bevægelserne på terminalerne og på bankkontoen. 

Det sker i forbindelse med bankafstemningen, den efterfølgende dag. 

2.3.3 Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger 

Indtægtsbilag kræver ikke godkendelse af to i forening. Student Affairs and Programmes er 

ansvarlig for udskrivning af fakturaer vedrørende åben uddannelse. Debitorbogholderen er 

ansvarlig for udskrivning af øvrige fakturaer på baggrund af faktureringsgrundlag fra 

afdelingerne. 

2.3.4 Debitorforvaltning 

Deltagerbetaling til deltidsuddannelse 

Deltidsstuderende betaler forud for deltagelsen i semesteret. De er ikke debitorer i normal 

forstand, da de ikke har pligt til at påbegynde en uddannelse, selvom de er optaget på en 

uddannelse. 

Indbetalingsfristen for deltagerne sættes til 14 dage før undervisningens start. En uge før 

undervisningens start udsendes en rykker til de deltagere, som endnu ikke har indbetalt. Når 

undervisningen starter, udsendes 2. rykker til de optagne studerende, der har takket ja til en 

studieplads, men hvor betaling fortsat mangler. Rykkerne påføres ikke rykkeromkostninger 

eller morarenter. De fakturaer, der ikke er betalt 14 dage efter undervisningens start, udlignes 

i Navision af økonomisektionen.  

Kredit og rykkerprocedurer 

IT-Universitetet giver som hovedregel ikke kredit. Kredit gives dog ved salg af ydelser under 

indtægtsdækket virksomhed, hvor der ydes 30 dages kredit fra fakturadato. 

Der udskrives op til tre rykkere, før fordringen sendes til inkasso. 

1. rykker 

En gang om måneden udsender debitorbogholderen rykkere. Der gives en ny betalingsfrist på 

8 dage og en advarsel om, at der løber gebyr på. 1. rykker er uden omkostninger for debitor. 

Hvis 1. rykker ikke medfører indbetaling, udsendes 2. rykker måneden efter.  

2. rykker 

I forbindelse med 2. rykker pålægges debitor et administrationsgebyr. 

3. rykker 

Ved 3. rykker sendes en kopi af rykkeren til den person, som har ansvaret for, at fakturaen er 

blevet udskrevet. Af 3. rykker fremgår det, at fordringen vil blive sendt til SKAT efter 

betalingsfristens udløb. Der gives 10 dages betalingsfrist. Det vurderes dog af økonomichefen, 

om fordringen skal sendes til SKAT, dvs. beløbets væsentlighed i forhold til omkostningerne 

ved at sende til SKAT, i givet fald sender debitorbogholderen fordringen til SKAT. 

Forfaldne fordringer kan fuldt ud nedskrives, når det ved retsforfølgelse er konstateret, at 

inddrivelse er helt eller delvist udelukket.  
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Afskrivninger og nedskrivninger skal besluttes af økonomichefen. En nærmere beskrivelse af 

debitorforvaltningen findes i procedurebeskrivelsen ”debitorforvaltning”. 

2.3.5 Periodeafgrænsninger og generel periodisering af indtægter 

Der foretages periodeafgrænsning og periodisering til årsregnskabet. Der skelnes mellem 

periodeafgrænsning og periodisering. 

Periodeafgrænsning vedrører de indtægter, der er indbetalt og registreret før 

balancetidspunktet, men vedrører det efterfølgende år og opføres i regnskabet under 

kortfristet gæld. 

Periodiseringer i almindelighed omhandler indtægter, der vedrører regnskabsåret, men som 

først bliver betalt i efterfølgende år og opføres i regnskabet under tilgodehavender. 

Det grundlæggende princip er, at indbetalingstidspunktet ikke er afgørende, idet indtægter 

indregnes på det tidspunkt, de optjenes eller skabes. 

Der er behov for periodiseringer i følgende tilfælde: 

 Ved salg af varer/tjenesteydelser, der leveres i regnskabsåret, men som først faktureres i 

det efterfølgende år. 

 Ved salg af varer/tjenesteydelser, der leveres i det nye år, men faktureres i det gamle år. 

 Ved salg af varer/tjenesteydelser, der leveres skævt over året, og som dækker flere år. 

Økonomisektionen er ansvarlig for at starte processen med periodisering ved at udsende 

instruktion om periodisering til de økonomisk ansvarlige afdelinger.  

Lederne i afdelingerne er ansvarlige for, at der tages stilling til periodiseringsspørgsmålet og 

for, at bilagsmaterialet sendes rettidigt til økonomisektionen. 

Økonomisektionen er ansvarlig for registrering og bogføring af periodiseringsposterne samt for 

dokumentation for fordelingen mellem regnskabsår. Økonomisektionen er ansvarlig for korrekt 

og retmæssig opløsning af periodiseringsposterne i regnskabet. 

2.4 Forvaltning af anlægsaktiver 

Anlægsaktiver er aktiver, der som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje og brug. IT-

Universitetets anlægsaktiver vedrører primært følgende gruppe anlægsaktiver: 

 Indretning af lejede lokaler 

 Inventar og IT-udstyr 

 Maskiner 

 IT-systemer 

 Licenser 

 Rettigheder. 

 



  

REGNSKABSINSTRUKS 2014 
 
Rued Langgaards Vej 7 - 2300 København S – Tlf. 7218 5000 – Fax 7218 5001 – CVR 29057753 - www.itu.dk 

24 
 

2.4.1 Værdifastsættelse af anlægsaktiver 

Anskaffelser, som opfylder nedenstående definitioner opføres som anlægsaktiver og bogføres 

som anlægsaktiver på IT-Universitetets balance i regnskabet. Herved belastes driftsregnskabet 

kun med årets afskrivninger. Likviditetsmæssigt afholdes udgiften i anskaffelsesåret, men 

omkostningerne påvirker kun driftsregnskabet med de årlige afskrivninger i takt med, at 

aktivet anvendes, og værdien heraf forringes. 

IT-Universitetets krav til aktivering: 

 Anskaffelsessummen er >100.000 kr. 

 Levetiden er minimum 1 år 

 IT-Universitetet ejer aktivet 

 Forbedring af et eksisterende aktiv, hvor forbedringen udgør minimum 100.000 kr. 

Anlægsaktiver skal værdiansættes ud fra kostprincippet, hvilket indebærer, at aktiver 

værdiansættes til købs- eller anskaffelsespris (ekskl. moms) tillagt de udgifter, der er 

forbundet med anskaffelse, dvs. fragt, installation mv. 

Anlægsaktivet værdiansattes som udgangspunkt på baggrund af købsfaktura(er), og ansvaret 

for korrekt værdiansættelse ligger derfor hos de enkelte økonomisk ansvarlige afdelinger i 

forbindelse med konteringsopgaven. I forbindelse med årsafslutningen gennemgår controllerne 

i økonomisektionen dog en række konti for at sikre, at aktivering er forgået som beskrevet 

ovenfor. 

Tekniske installationer og indretning af lejede lokaler skal administreres og værdiansættes af 

Facilities Management på grundlag af modtagne fakturaer. 

 Donerede aktiver: 

Aktiver, som modtages af eksterne bevillingsgivere uden forpligtelser, og hvor der ikke 

indgår nogen modydelse, registreres som donerede aktiver, såfremt de opfylder kravene 

for aktivering. 

 Egne aktiver: 

Øvrige aktiver, der erhverves af eksterne bevillingsgivere, enten som beløb eller i form af 

materiel el.lign., og som modtages som betaling for en kontraktmæssig aftale, eller hvor 

der skal leveres en modydelse i form af et forskningsresultat el.lign., optages som IT-

Universitetets egne aktiver, på lige fod med anskaffelser, der sker for finanslovsmidler. 

Værdiansættelse, budget- og regnskabsprocedure mv. er nærmere beskrevet i 

økonomisektionens ”Materielle og immaterielle anlægsaktiver, samt inventarregistrering”. 

Registrering 

IT-Universitetet benytter ikke anlægsmodulet i Navision som følge af det lave antal 

aktiver/anlægskort. Afskrivninger beregnes i Excel-filerne: Immaterielle aktiver.xlsx og 

Materielle aktiver.xlsx, og beregningerne lægges til grund for afskrivninger, der gennemføres i 

Navisions Finansmodul. 
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Afstemningen af anlæg og afskrivninger foretages af en controller i økonomisektionen. 

2.4.2 Værdiregulering af anlægsaktiver 

Værdireguleringer af aktiver omfatter afskrivninger og nedskrivninger. 

Afskrivningsmetode og levetid 

Anlægsaktivet registres i balancen og reduceres med af- og nedskrivninger som udtryk for den 

værdiforringelse, der har været på aktivet. 

Der afskrives lineært efter levetiderne i Finansministeriets Økonomiske Administrative 

vejledning (ØAV). 

Økonomiske levetider for immaterielle anlægsaktiver 

 Tilpassede eller nyudvikling af applikationer til et i forvejen eksisterende standardsystem 

(software) afskrives over 5 år 

 Licenser afskrives over 3 år 

 Andre erhvervede rettigheder, hvor levetiden er kontraktligt fastsat afskrives i forhold til 

rettighedens levetid. 

Økonomiske levetider for materielle anlægsaktiver 

 Indretning af lejede lokaler afskrives over 10 år 

 Installationer i lejede lokaler afskrives over 10 år 

 IT-udstyr (Hardware, AV-udstyr o. lign.) afskrives over 3 år 

 Inventar afskrives over 5 år. 

Afskrivning beregnes fra og med den første fulde måned efter anlægget tages i brug. 

Nedskrivninger 

Nedskrivning er et udtryk for en uforudset værdiforringelse som følge af en faktisk hændelse.  

Nedskrivninger foretages efter følgende retningslinjer: 

 Der skal være tale om et væsentligt og konstaterbart (objektivt) værdifald, der kan 

dokumenteres ud fra en faktisk hændelse 

 Anlægsaktiver, som er teknisk forældede, ikke anvendes fuld ud, eller som er 

beskadigede, nedskrives til den værdi, de vurderes at have 

 Kasserede aktiver nedskrives fuld ud. 

En gang om året i forbindelse med regnskabsafslutningen gennemgås aktivernes økonomiske 

restværdi enkeltvis og sammenholdes med deres reelle værdi. Ved nedskrivninger udarbejdes 

et kort værdiansættelsesnotat, hvorpå der opføres oplysninger om aktivet og årsagen til 

afgangen. Notatet underskrives af afdelingslederen og økonomichefen. 

Afdelingslederne er ansvarlige for, at håndteringen af anlægsaktiver er i overensstemmelse 

med retningslinjerne, således at værdiansættelser og nedskrivninger sker korrekt. 

Økonomisektionen tager initiativ til, at de enkelte afdelinger får fulgt op på, om værdi-

reguleringer og nedskrivninger bliver indmeldt. Økonomisektionen bogfører de konkrete 
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værdireguleringer og nedskrivninger af aktiver i Navision på baggrund af oplysningerne fra 

afdelingerne. 

2.4.3 Aktivering af nyanskaffelser 

Aktivering af nyanskaffelser sker som enkeltaktiver. IT-Universitetet bunker ikke. 

Forbedringer af aktiverede anlægsaktiver registreres ved, at udgifterne til forbedring tilknyttes 

det oprindelige aktiv, jf. ovenfor. Vedligeholdelsesomkostninger skal ikke aktiveres, da disse 

omkostninger blot opretholder anlæggets nytteværdi.  

2.4.4 Aktivering af udviklingsprojekter 

Indkøb til igangværende udviklingsprojekter bliver løbende bogført på balancen under 

specifikke kontonumre. 

Når projektet er færdiggjort, skal projektleder/afdeling melde dette til økonomisektionen, som 

herefter værdiansætter aktivet til kostpris ex. moms ud fra de bogførte fakturaer og 

udarbejder et aktivnotat samt giver det et anlægsnummer. Herefter bogføres aktiviteten til et 

andet kontonummer på balancen. 

2.5 Forvaltning af omsætningsaktiver 

Under omsætningsaktiverne hører varebeholdninger, tilgodehavender og likvide beholdninger. 

2.5.1 Varebeholdninger 

IT-Universitetet har ingen væsentlige beholdninger af råvarer, halvfabrikata eller færdigvarer. 

Der føres derfor ingen regnskabsmæssig fortegnelse over beholdningerne i Navision, og der 

foretages derfor ikke lageroptællinger til brug for regnskabsudarbejdelsen. 

2.5.2 Tilgodehavender 

Tilgodehavender omfatter pengetilgodehavender samt periodeafgrænsningsposter i form af 

forudbetalte omkostninger. Emnerne er behandlet under forvaltning af indtægter/ 

debitorforvaltning og likvide beholdninger, hhv. periodeafgrænsningsposter (forvaltning af 

udgifter). 

 IT-Universitetet forvalter ikke udlånsforretninger i form af likviditetslån. 

2.6 Forvaltning af passiver 

Ved passiver forstås summen af egenkapital og indgåede forpligtelser. 

Indgåede forpligtelser kan være gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser (hensættelser). 

Gældsforpligtelser kan være kortfristede eller langfristede. 

2.6.1 Egenkapital og videreførelser 

Egenkapitalen er forskellen mellem IT-Universitetets aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen 

omfatter startkapital, bunden egenkapital og overført overskud. 
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Det er udelukkende økonomisektionen, der udarbejder regnskabsbilag og registrerer 

posteringer i Navision på poster under egenkapitalen. Bevægelserne på egenkapitalen 

begrænser sig til ændringer i videreførelserne. 

2.6.2 Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, som er retslige eller faktiske, og som IT-

Universitetet ikke har nogen realistisk mulighed for at undgå at betale. Hensatte forpligtelser 

er således sandsynlige, men uvisse med hensyn til tidspunkt for betaling og det nøjagtige 

beløb, der skal betales. 

En række kriterier skal opfyldes for, at hensættelser kan medtages i regnskabet:  

 Forpligtelsen skal være et resultat af begivenheder forud for balancedagen, som vil 

medføre en retslig eller faktisk forpligtelse 

 Det skal være sandsynligt, at forpligtelsen medfører et økonomisk træk 

 Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen 

2.6.3 Lang- og kortfristet gæld 

Langfristet gæld er forpligtelser, som er kendt med hensyn til beløb og betalingstidspunkt, og 

som først forfalder efter mere end 1 år. Kortfristet gæld forfalder inden for 1 år. 

IT-Universitetet har ikke langfristet gæld. 

Kortfristede gældsforpligtelser omfatter gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt 

skyldig løn, feriepenge mv. Endvidere regnes forudbetalte indtægter som en 

periodeafgrænsningspost under kortfristede gældsforpligtelser. 

I årsregnskabet indregnes feriepengeforpligtelsen som det beløb, IT-Universitetet skulle 

udrede i feriepenge, såfremt samtlige medarbejdere fratrådte pr. 31.12 det pågældende år. 

Opgørelsen beregnes som foreskrevet i: ”Moderniseringsstyrelsens vejledning om beregning og 

bogføring af feriepengeforpligtelser, september 2012 version 1.2”. IT-Universitetet benytter 

vejledningens aggregerede model (model 1). 

Endvidere hensætter IT-Universitetet til åremål til direktionen og institutleder samt resultatløn 

for ledere. 

Det er Personalesektionen, der er ansvarlig for at opgøre restferie. Økonomisektionen er 

ansvarlig for at beregne og bogføre feriepengeforpligtelsen samt hensættelsen til åremål og 

resultatløn. 

Over- merarbejde 

Der hensættes til mer-/overarbejde i forbindelse med årsafslutningen. Hensættelsen foretages 

på baggrund af medarbejdernes flekstid (saldo) og deres ansættelsesforhold. 

2.7 Betalingsforretninger 

Betalingsforretninger foretages som hovedregel ved anvendelse af elektroniske overførsler 

mellem pengeinstitutterne. Kontante betalinger eller betalinger med kreditkort skal derfor 
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begrænses til situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at foretage betalingen 

som en elektronisk overførsel. 

2.7.1 – 2.7.3 Forvaltning af likvide konti 

IT-Universitetet er ikke omfattet af likviditetsordningen. 

Betaling af løn og andre ydelser via SLS varetages af medarbejdere ved CBS’s lønkontor. Det 

fremgår af bilag 1, hvilke medarbejdere, der kan frigive betalinger i SLS.  

Betaling af kreditorer foretages som hovedregel gennem Danske Bank (SKB). Alle udgiftsbilag 

skal håndteres af to i forening. Dette er styret af bankprokura i Navision. Der skal både en 

med kassererprofil og en med bogholderprofil til at gennemføre betaling og bogføring. Ingen 

medarbejder kan under nogen omstændigheder både bogføre og betale et udgiftsbilag. Alle 

medarbejdere i bogholderiet og controller-teamet kan betale, jf. bilag 1.  

Det fremgår af bilag 3, hvilke bankkonti IT-Universitetet råder over, og hvilke beløbsgrænser, 

der knytter sig til de enkelte konti. 

IT-universitetet har en kontantkasse, en investeringskonto i Danske Bank og en Eurokonto i 

Danske Bank, mens alle øvrige konti er inden for SKB-systemet. 

Antallet af betalingstransaktioner, hvor SLS eller Navisions købsmodul og Danske Bank (SKB) 

ikke anvendes, begrænses mest muligt.  

Bogholderiet afstemmer dagligt samtlige likvidkonti via automatisk bankafstemning. 

Afstemningsfaciliteterne i Navision anvendes. 

Økonomichefen gennemfører regelmæssigt kontrol af, om der er overensstemmelse mellem 

beholdningen af betalingsmidler og bogholderens afstemning af bankkonti. Kontrollen 

dokumenteres ved underskrift på en udskrift. 

2.7.4 Kontantkasse 

IT-Universitetet har en kontantkasse, der anvendes til kontante indbetalinger og udbetalinger 

af mindre beløb. Kassebeholdningen skal være på et forsvarligt lavt niveau. 

Beholdningen må således maksimalt andrage kr. 50.000. 

Registrering af ind- og udbetalinger skal ske under den dato, hvor ind- og udbetalinger har 

fundet sted. Ved udbetaling skal det kontrolleres, at der forligger et bilag, der er godkendt af 

en hertil bemyndiget medarbejder. 

Kassererkladden afstemmes mindst en gang om ugen og videregives til bogholderen til 

bogføring. 

Kassereren er ansvarlig for, at kontanter, checks og andre betalingsmidler opbevares 

forsvarligt i et af IT-Universitetets pengeskabe. Betalingsmidler skal altid være låst inde, når 

kassereren ikke er til stede i lokalet, hvor betalingsmidlerne opbevares. Er ingen medarbejdere 

tilstede i lokalet, skal døren til lokalet være låst. 
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Til opladning af print- og kopikort er der placeret en betalingsautomat samt to dankortterminal 

på IT-Universitetet. Kassereren tømmer ugentligt betalingsautomaten og indfører beløbet i 

kassererkladden. Betalingerne på betalingsautomaten indtægtsføres via Danske Bank 

ugentligt. 

IT-Universitetet har to dankort automater. Kassereren afstemmer dagligt, at bevægelser ifølge 

dankortautomater stemmer overens med kontobevægelserne i Danske Bank.  

Receptionisten opbevarer og udleverer taxichecks til medarbejdere. Receptionisten fører 

fortegnelse over de udleverede checks.  

Receptionisten administrerer på tilsvarende vis beholdningen af kørselsboner til budfirma. 

Receptionisten er ansvarlig for IT-Universitetets portomaskine og tilrettelægger brugen sådan, 

at misbrug ikke finder sted. 

IT-Universitetet har en konto i Danske Bank uden tilknytning til SKB. Kontoen er tilknyttet 

kontantkassen og må maksimalt have en saldo på 250.000 kr. 

2.7.5 Kreditkort 

Betalingskort kan anvendes i overensstemmelse med § 30 i regnskabsbekendtgørelsen. 

Bestemmelsen i regnskabsbekendtgørelsen er nærmere uddybet i Finansministeriets cirkulære 

nr. 24 af 20. april 2010 om anvendelse af betalingskort. 

IT-Universitetet har siden september 2014 kun betalingskort med fimahæftelse. 

Medarbejderen er personligt ansvarlig for brugen af kortet og skal underskrive en 

bemyndigelseserklæring, hvori den pågældende kortholder erklærer sig indforstået med at 

overholde reglerne for brug af betalingskort i staten og på IT-Universitetet.  

Betalingskort kan anvendes til mindre indkøb og betalinger, som ikke hensigtsmæssigt kan 

afvikles ved, at leverandøren sender en faktura til Ibistic. 

Betalingskort med firmahæftelse udstedes til ansatte, der i kraft af deres job forventes at have 

et ikke uvæsentligt behov for kontant afregning af sådanne indkøb: 

 Udgifter under tjenesterejser, der kan godtgøres i henhold til cirkulære om 

tjenesterejser. Her kræves forventninger om en betydelig rejseaktivitet. 

 Betaling af mindre repræsentative udgifter, taxikørsel o. lign. 

 Betaling af indkøb, hvor det særskilt er begrundet at betalingen foretages med 

betalingskort – herunder via internettet. 

Til afdelingernes køb af særlige ydelser på internettet kan der, efter ansøgning udstedes et 

virtuelt kort. 

Økonomichefen godkender udstedelsen af betalingskort med firmahæftelse. 

Af bilag 5 sidst i denne instruks fremgår, hvem der har kreditkort med firmahæftelse. Disse 

administreres af navngivne personer i hhv. IT-afdelingen, Facilities Management (FM) og 

Økonomi og Personale Afdelingen (ØP) og anvendes typisk til køb på internettet. Godkendelsen 
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af deres anvendelse følger den almindelige procedure for aktivitetsansvarlig og 

budgetansvarlig. 

2.8 Regnskabsaflæggelse 

Udarbejdelsen og godkendelsen af IT-Universitetets bevillingsregnskaber skal ske i 

overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen med de afvigelser, der fremgår af 

bekendtgørelsen om tilskud og revision ved universiteterne samt brev fra ressortministeriet om 

udarbejdelse af årsrapporten. 

Årsrapporten skal foruden generelle oplysninger om IT-Universitetet indeholde en årsberetning 

fra ledelsen og målrapportering. Desuden: 

 Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis 

 Resultatopgørelse 

 Balance 

 Pengestrømsopgørelse 

 Egenkapitalopgørelse 

 Noter, jf. bekendtgørelsen 

 Hoved- og nøgletal. 

IT-universitetet aflægger et omkostningsbaseret regnskab. 

2.8.1 Godkendelse af månedlige regnskaber i SKS 

IT-Universitetet indberetter ikke til Statsregnskabet via Statens koncernsystem (SKS). 

2.8.2 Perioderegnskaber 

På IT-Universitetet udarbejdes budgetopfølgning kvartalsvist i april, juli og oktober. I den 

forbindelse udarbejdes perioderegnskaber/kvartalsregnskaber. Kvartalsregnskaberne 

godkendes af direktionen og forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter 

færdiggørelsen. 

Kvartalsregnskaber og tilhørende budgetopfølgning involverer alle afdelinger, som er 

økonomisk ansvarlige for opfølgningen på de tilhørende omkostningssteder. De budget-

ansvarlige i afdelingerne er forpligtet til minimum kvartalsvist at foretage en kritisk regnskabs- 

og budgetkontrol samt kommentere på økonomiudviklingen inden for eget ansvarsområde. 

Økonomisektionen er ansvarlig for at sikre, at perioderegnskaberne er afstemt med Navision. 

Økonomisektionen tager initiativ til opfølgning på posteringer, og til at eventuelle væsentlige 

omposteringer er bogført, før kvartalsregnskaberne udarbejdes. 

Økonomisektionen er ansvarlig for at sammenfatte kvartalsregnskaber med tilhørende 

statusnotat. 

2.8.3 Godkendelse af det årlige regnskab 

IT-Universitetets regnskab aflægges pr. 31.12. 
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Det eksterne regnskab består af en årsrapport, der aflægges i overensstemmelse med reglerne 

i gældende bekendtgørelse om tilskud og revision mv. for universiteterne. 

Det eksterne årsregnskab godkendes og underskrives af bestyrelsen og direktionen. 

Institutionsrevisor reviderer og påtegner efterfølgende årsregnskabet. Institutionsrevisor 

rapporterer om den udførte revision i form af et revisionsprotokollat til bestyrelsen. 

En af bestyrelsen og direktionen underskrevet og revisionspåtegnet årsrapport indsendes til 

Styrelsen for Videregående Uddannelser samt Rigsrevisionen. 

Økonomichefen er ansvarlig for udarbejdelsen af årsrapporten for IT-Universitetet. Direktionen 

er ansvarlig for at udarbejde ledelsesberetningen i årsrapporten. Økonomisektionen er 

ansvarlig for at udarbejde den øvrige del af årsrapporten inkl. målrapporteringen. 

Økonomisektionen er ansvarlig for, at årsregnskabet er afstemt med Navision, og at såvel tal 

som tekstmateriale er retvisende. Herunder skal alle beholdningskonti på alle delregnskaber 

foreligge afstemt og kvalitetskontrolleret.  

I forbindelse med det årlige regnskab kontrollere økonomisektionen, at alle væsentlige 

tilgodehavender, forudbetalinger og skyldige beløb er registreret i regnskabet, således at dette 

giver et retvisende billede af IT-Universitetets indtægter og omkostninger i det pågældende 

finansår, før revisionen af årsregnskabet kan påbegyndes. 

2.9 Øvrige regnskabsopgaver 

2.9.1 Kontrol med værdipost 

Al post åbnes af en medarbejder fra Journalen. For hver forsendelse, der indeholder værdier, 

angives på en blanket (blanketterne er fortløbende nummereret), hvilke værdier den enkelte 

forsendelse indeholdt. Blanketten underskrives af medarbejderen. Værdipost og blanket 

videregives til kassereren. Kassereren kvitterer på blanketten for registreringen af værdierne 

med navn og dato. Derefter tager journalmedarbejderen en kopi af brev og check, som 

arkiveres sammen med kopi af værdipostregistreringen, før aflevering til kassereren. 

Kassereren indløser checken og registrerer den i kassererkladden.  

Kopier af værdipostregistreringen, brev og check arkiveres i journalen. 

2.9.2 Legatforvaltning 

IT-Universitetet forvalter ikke legater. 

2.9.3 Forvaltning af ikke statslige aktiver 

IT-Universitetets eksterne virksomhed skal være en udløber af den ordinære virksomhed, 

forskning og uddannelse. Aktiviteterne finansieres af midler fra offentlige og private 

virksomheder, organisationer, fonde, EU mv. Forvaltning af eksterne tilskudsfinansierede 

projekter foregår efter de overordnede retningslinjer, der er fastsat i den til enhver tid 

gældende budgetvejledning og de særlige retningslinjer der gælder på IT-Universitetet. 
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Tilskudsfinansierede forskningsprojekter: 

Delregnskab 3: Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, hvor indtægter indregnes i takt med 

at omkostningerne afholdes. 

Delregnskab 4: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, hvor indtægterne indregnes i takt med, 

at omkostningerne afholdes.  

Den økonomiske administration af eksterne projekter 

Der er en række procedurer, der beskriver den økonomiske administration af eksterne 

tilskudsfinansierede projekter fra ansøgningsfasen til afslutningsfasen. 

 Instituttet har ansvaret og kompetencen for processerne i ansøgningsfasen, herunder 

sikring af, at ansøgningsbudget bliver sendt til økonomisektionens efterregning og 

godkendelse, samt at ansøgning bliver sendt til journalisering. 

 Institutlederen har det økonomiske ansvar og fastlægger enhedens konkrete 

organisering.  

 Institutlederen har ansvaret for den løbende korrekte registrering af omkostninger og 

indtægter på de enkelte projekter og sikrer, at der foretages den fornødne fakturering 

og regnskabsaflæggelse i henhold til kontrakter, samarbejdsaftaler, grant agreements 

mv.  

2.9.3.1 Budgetopfølgning ift eksternt finansierede forskningsprojekter 

Kvartalsregnskabet indeholder en opgørelse af alle eksternt finansierede projekter og disses 

forbrug af personale- og driftsomkostninger.  

En oversigt over alle aktive projekter udsendes til Instituttet. Oversigten indeholder 

oplysninger om beholdning primo, årets afholdte udgifter opdelt mellem 

personaleomkostninger, driftsomkostninger og overhead samt en beregnet prognose for året.  

Sammenholdt med transaktionsliste og lønliste (uden cpr. nr.) gennemgår Instituttet 

materialet evt. med bevillingshaver og melder tilbage med kommentarer: 

Gennemgangen omfatter: 

 At afholdte omkostninger er registreret på projektet 

 At faktureringen i henhold til bevillingen er foretaget 

 At indbetalinger er registreret på projektet 

 At der er taget stilling til alle projekter, der har et merforbrug eller risikerer at have et 

merforbrug (risiko for tab) 

 At timeregistreringen er foretaget i henhold til fremsatte krav herom  

 At den registrerede slutdato forventeligt er korrekt 

 At projektbudgettet revideres i tilfælde af større ændringer, og at det nye budget 

fremsendes til økonomisektionen til godkendelse. 

Instituttet skal ved ovenstående gennemgang melde tilbage til økonomisektionen. 

Tilbagemeldingen skal for de enkelte projekter indeholde kommentarer omkring det enkelte 

projekts forløb, hvis der er afvigelser og korrigerende handlinger i forhold til det økonomiske i 
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projekterne – herunder hvis projektperioden forlænges, nævnes dette som en af 

kommentarerne. 

Instituttet skal sende oplysninger til økonomisektionen om projekter, der skal lukkes. 

Ikke-forbrugte midler skal enten tilbagebetales til tilskudsgiver, eller hvis de ikke skal 

tilbagebetales, overføres midlerne til IT-Universitetets ordinære drift på delregnskab 1. 

Bevillingshaver har, via Instituttets administrative medarbejdere, pligt til at oplyse om 

projektets status, samt hvad der skal ske med ikke-forbrugte midler. Økonomisektionen 

bogfører evt. ikke-forbrugte midler og sørger for evt. tilbagebetaling i samarbejde med 

instituttets medarbejdere. 

2.9.3.2 Underskud på projekter 

Tab på projekter bogføres, når de kan konstateres. Såfremt projektudgifterne overstiger 

projektets bevilling, skal underskuddet finansieres af IT-Universitetets ordinære drift på 

delregnskab 1. 

Økonomisektionen følger op på forbruget – herunder egenfinansieringen i kvartalsvise 

regnskaber i overensstemmelse med afstemte oplysninger fra Instituttet.  

IT-Universitet foretager en generel hensættelse til tab på projekter som en fast procentuel 

andel af indtægterne fra projektporteføljen. Procentsatsen for den generelle hensættelse til tab 

vurderes hvert år ved årsafslutningen. Procentsatsen kan opskrives for specifikke projekter, 

såfremt projektledelsen på instituttet overfor økonomisektionen kan gøre rede for, at der 

gælder særlige risikoforhold for projektet. I forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger 

fremsender Instituttet en vurdering af risiko for tab på de enkelte projekter i takt med, at disse 

gennemgås. Økonomisektionen foretager en kritisk gennemgang af instituttets 

risikovurderinger, stiller evt. spørgsmål og foretager bogføringen ud fra de konkrete og 

endelige vurderinger af evt. tab på projekter. 

2.9.3.3 Regnskabsaflæggelse og revision 

Når det fremgår af kontrakten eller bevillingsskrivelsen, at bevillingshaver er forpligtet til at 

udarbejde regnskab til bevillingsgiver, er det økonomisektionens ansvar at udarbejde et 

regnskab. Økonomisektionen foretager en efterfølgende kontrol af regnskabet og underskriver 

evt. regnskabet, jf. bevillingsskrivelsen. 

Ved bevillingsgivers krav om revisionspåtegning på regnskaber sørger økonomisektionen for 

kontakten til revisor. 

Der kan læses nærmere om forretningsgangen vedr. eksternt finansierede projekter i 

økonomisektionens vejledning om forvaltning af eksternt finansierede forskningsprojekter. 

2.9.4 Værdipapirer 

Disse finansielle anlægsaktiver følger det omkostningsbaseret regnskabsprincip, hvilket 

medfører, at der foretages løbende værdireguleringer i form af tilgang og afgang af 

værdipapirer samt kursreguleringer af den samlede portefølje. 
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Udbetalt afkast og urealiserede kursreguleringer indtægtsføres under finansielle indtægter, og 

finansielle omkostninger udgiftsføres under gebyrer. 

Kontrol af bogføring og afstemning foretages i Excel.  
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3 IT-Universitetets IT-anvendelse 

3.1 Generelt om IT-anvendelsen 

 IT-Universitetet anvender Navision Stat til økonomistyring  

 Betalinger afvikles gennem Danske Bank (Statens Koncern Betalinger) 

 SLS-systemet anvendes til beregning og anvisning af løn til IT-Universitetets ansatte.  

Dertil anvendes følgende hjælpe-/fødesystemer i økonomistyringen: 

 STADS anvendes som datagrundlag for opgørelser af STÅ (Studenterårsværk) 

 ØS-LDV anvendes til rapportdannelse af diverse løn og økonomidata 

 Crystal Reports anvendes til regnskabsrapporter, budgetopfølgning mv. 

3.1.1 Navision 

Navision anvendes til kreditorforvaltning, debitorforvaltning, herunder også salg af Åben 

Uddannelse, internt regnskab (inkl. lønudgifter), interne bevillinger og projektposteringer. 

Ved overgangen til Navision Stat blev der mellem IT-Universitetet og Moderniseringsstyrelsen 

indgået en myndighedsaftale som omfattede følgende forhold: 

 Leveringsforpligtelser 

 Priser 

 IT-Universitetets forpligtelser 

 Økonomistyrelsens ansvar 

 IT-Universitetets ansvar 

 Rettigheder 

 Opsigelse. 

I august 2013 tilgik IT-Universitetet den generelle ”NS ØS LDV hostingsaftale 2012” med 

Moderniseringsstyrelsen. Hostingsaftalen omfatter drift og hosting af Navision Stat og ØS LDV, 

herunder driftsmiljø til produktionsdata, testmiljø til Navision Stat og service. 

Moderniseringsstyrelsen, i dennes rolle som kontraktholder, varetager al koordination med 

driftsleverandøren. 

Herudover er IT-Universitetet omfattet af de generelle bestemmelser omkring 

ansvarsfordelingen mellem Moderniseringsstyrelsen og de enkelte brugere af Navision Stat, 

som fremgår af Økonomistyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat. 

Institutionens opgaver i relation til Navision Stat kan opdeles i følgende hovedgrupper: 

1. Opgaver, der vedrører regnskabsføringen og betalingsforretningerne, herunder også 

opgaver, der vedrører dataudvekslingen med banksystemet: 
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Disse opgaver varetages af IT-Universitetets økonomiafdeling og er opdelt i selvstændige 

bogholderi- og kassefunktioner. Opgaverne er nærmere beskrevet i kapitel 2. 

Økonomiafdelingens placering i den interne organisation fremgår af IT-Universitetets 

organisationsplan, jf. kapitel 1. 

2. Opgaver, der vedrører IT-Universitetets edb-behandling (system- og sikkerhedsopgaver): 

Som beskrevet ovenfor hostes Navision Stat og ØS-LDV hos en driftsleverandør via 

Moderniseringsstyrelsen. 

Driftsleverandøren er forpligtiget til at overholde DS 4 84: 2005/ISO27002 og 

sikkerhedsinstruks for Navision Stat. Som del af hostingsaftalen varetager 

Moderniseringsstyrelsen kontrollen med, at driftsleverandøren overholder standarden. IT-

Universitetet er endeligt ansvarlig for sikkerheden og følger op overfor 

Moderniseringsstyrelsen. 

Der er udpeget en systemansvarlig i økonomisektionen, der varetager brugeroprettelsen. 

Dette sker på baggrund af systemejerens godkendelse. Brugere med særlige rettigheder 

(superbrugere) kan kun oprettes via Moderniseringsstyrelsen. 

Der henvises i øvrigt til Moderniseringsstyrelsens generelle beskrivelse af Navision Stat for en 

nærmere beskrivelse af opbygningen af Navision Stat, herunder en beskrivelse af de enkelte 

moduler, der indgår i Navision Stat. 

IT-Universitetet har indgået en løbende supportaftale med konsulenthuset Deloitte. Deloitte 

udfører på anfordring af økonomisektionen mindre tilretninger af Navision, typisk på 

konfigurations- og rapportniveau.  

Integration til Ibisitic Invoice System, jf. 3.1.7, sker via en tillægskomponent, udviklet og 

vedligeholdt af KMD. Økonomisektionen koordinerer ved større opdateringer med 

Moderniseringsstyrelsen. 

Den systemansvarlige fører en log over systemændringer, der godkendes af systemejeren. 

Dette gælder både større ændringer, der varetages via hostingsleverancen og mindre 

ændringer foretaget internt eller ved Deloitte. 

3.1.2 Statens Koncern Betalinger 

Betaling af løn og til almindelige kreditorer foretages gennem SKB. Betalingsformidler er 

Danske Bank. 

SLS bruger ligeledes SKB til lønudbetalinger. 

Det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB. 

Vejledninger mv. om SKB findes på Danske Banks hjemmeside. 

3.1.3 Statens Lønsystem - SLS 

IT-Universitetet registrerer ikke selv i SLS, men indrapporterer til Copenhagen Business School 

(CBS), der foretager registreringerne. Udbetalte lønninger indlæses som lønfinansposter i 

Navision via datafiler, der modtages efter hver lønkørsel i SLS. 
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3.1.4 Økonomistyrelsens Lokale Datavarehus – ØS LDV 

ØS LDV er et lokalt datavarehus, hvor der samlet kan hentes informationer om løn (SLS) og 

regnskabsdata (Navision). ØS LDV består af et datavarehus, en rapportpakke (MSRS, se 

3.1.4.1) og standardkuber til udtræk via Excel. 

Alle medarbejdere, der har brug for at arbejde med løn og økonomidata, kan få adgang til ØS 

LDV. Adgangen er afgrænset – særlig på lønsiden. Desuden kan medarbejdere med et meget 

afgrænset behov modtage løbende rapportering i form af prædefinerede rapporter uden have 

adgang til resten af data. 

ØS LDV er omfattet af hostingsaftalen for Navision Stat med Moderniseringsstyrelsen og er 

hostet i samme miljø (se 3.1.1). Økonomichefen er systemejer og administrerer 

brugerrettigheder. 

ØS LDV er omfattet i Navision Stat sikkerhedsinstruksen og har pt. ikke egen 

sikkerhedsinstruks.  

3.1.4.1 Microsoft Reporting Services – MSRS 

MSRS er en rapportgenerator integreret i MS SQL Server-pakken, der er en forudsætning for 

ØS LDV. 

Dokumentationen af Reporting Services standardfunktionalitet er beskrevet i Microsoft TechNet 

Library – SQL Server. Dokumentationen vedligeholdes af Microsoft. 

Installationen er Reporting Services er beskrevet i Microsoft TechNet Library – SQL Server. 

3.1.5 Crystal Reports 

Rapportgeneratoren Crystal Reports anvendes sammen med Navision Stat og datavarehuset 

ØS LDV.  

Crystal Reports er en standardrapportgenerator udviklet af Seagate Software, Vancouver, 

Canada. 

Dokumentationen af Crystal Reports standardfunktioner er beskrevet i manualen Seagate 

Crystal Reports User’s guide. Standarddokumentationen vedligeholdes af Seagate Software. 

Installationen af Crystal Reports er beskrevet i Seagate Crystal Reports User’s guide. 

3.1.6 Studieadministrativt System – STADS 

IT-Universitetet anvender STADS til studieadministration. 

STADS er grundlaget for registrering af studieaktivitet på IT-Universitetet, herunder 

indberetning af STÅ, indberetninger til Danske Universiteters statistikker, udskrivning af 

eksamensprotokoller mv. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet er systemejer af STADS, der videreudvikles af 

ministeriet i samarbejde med en række videregående uddannelsesinstitutioner. 
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3.1.7 Ibistic Invoice System 

IT-Universitetet anvender Ibistic Invoice System til modtagelse, distribution, kontering og 1. + 

2. godkendelse af indgående faktura. Udlæg håndteres ikke i Ibistic Invoice System. 

Ibistic er et cloud-baseret system og tilgås via browser adgang. 

Økonomichefen er systemejer, mens en medarbejder i økonomisektionen er systemansvarlig. 

Brugeroprettelsen varetages af Bogholderiet i samarbejde med den systemansvarlige. Brugere 

tildeles 2. godkender rettigheder med udgangspunkt i de godkendelsesrettigheder 

(anvisningsrettigheder), de har fået tildelt. Den systemmæssige drift varetages af Ibistic. 
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Bilag 1: Bogholderiansvarlige, bogholdere, betalingsansvarlige og 

kasserere 
Bogholderiansvarlige og bogholdere  

Navn  Funktionsområde IT-system 

Pernille Nielsen Bogholderiansvarlige Navision 

Økonomichef Bogholder Navision 

Ole Christiansen Bogholder Navision 

Kontorelev Bogholder Navision 

Annette Jørgensen Kasserer, Salgsmedarbejder Navision 

Charles Thomassen Kasserer Navision 

Georg Dam Steffensen Kasserer Navision 

Kaare Garnæs Kasserer Navision 

Pia Kystol Sørensen Kasserer Navision 

Inga Sørensen Salgsmedarbejder Navision 

Marianne Christensen Salgsmedarbejder Navision 

Tina Forsingdal Salgsmedarbejder Navision 

Kontorelev Salgsmedarbejder Navision 

Studentermedhjælp Salgsmedarbejder Navision 

CBS-løn 1 Løn SLS 

CBS-løn 2 Løn SLS 

CBS-løn 3 Løn SLS 
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Betalingsansvarlige og kasserere  

Navn  Funktionsområde IT-system 

Annette Jørgensen Kasseansvarlig Navision 

Charles Thomassen Kasserer Navision 

Georg Dam Steffensen Kasserer Navision 

Kaare Garnæs Kasserer Navision 

Pia Kystol Sørensen Kasserer Navision 

CBS-løn 1 Løn SLS 

CBS-løn 2 Løn SLS 

CBS-løn 3 Løn SLS 

 

Bank-prokura i Navision 

Navn  Profil Konto 

Annette Jørgensen Kasse (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Charles Thomassen Kasse (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Økonomichef Kasse (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Kaare Garnæs Kasse (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Pia Kystol Sørensen Kasse (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Pernille Nielsen Bogholder (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Georg Dam Steffensen Bogholder (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Ole Christiansen Bogholder (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 

Kontorelev Bogholder (50 % godkendelse) Udbetalingskonto 
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Bilag 2: Underskriftsbemyndigelser  

 

Oversigt over underskriftsbemyndigelser pr. 1. november 2014 med sted-, aktivitets- 

og beløbsbegrænsninger (de enkelte underskriftsblanketter forefindes i Bogholderiet) 
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Navn Efternavn Afdeling Sted nr Beløb ex moms

Georg Dam Steffensen Direktion Alle Ubegrænset

Jørgen Staunstrup Direktion Alle Ubegrænset

Mads Tofte Direktion Alle Ubegrænset

Michael Bloch FM 481, 483-499 50.000

Tina Feldthusen FM 481-499 250.000

Tina Rasmussen FM 481-499 100.000

Jens Christian Godskesen Institut

109 201-399 441    

451-456 501-599 Alle forskningsprojekter 100.000

Kasper Østerbye Institut 401-417 100.000

Kjell Yngve Petersen Institut 513 20.000

Laura Beloff Institut 514 20.000

Peter Sestoft Institut 109 100.000

Peter Sestoft Institut 512 20.000

Peter Werner Eklund Institut 450-459 50.000

Rasmus Pagh Institut 511 20.000

Henrik Ejby Bidstrup IT 151-159 100.000

Karin Tjoa IT 151-159 10.000

Camilla Rosengaard Kommunikation 190 - 199 100.000

Sanne Rindholm Kommunikation 191 -192 10.000

Anna Sommer Reseach & Learing support202-397, 501 Alle forskningsprojekter 20.000

Annelie Jepsen Reseach & Learing support
201-397, 441,     

501-599
Alle forskningsprojekter 20.000

Annika Daugaard Thomsen Reseach & Learing support201-397 Alle forskningsprojekter 20.000

Christina Rasmussen Reseach & Learing support451-456 (362) 8154 projekt /aktivitet 20.000

Freja Krab Koed Eriken Reseach & Learing support451-456 20.000

Inger Vibeke Dorph Reseach & Learing support201-397 Alle forskningsprojekter 20.000

Jonas Hansen Reseach & Learing support201-397 Alle forskningsprojekter 20.000

Lisbeth Breinholdt Reseach & Learing support201-397 Alle forskningsprojekter 20.000

Marie Gottlieb Reseach & Learing support
 200-399,             

451-456,  501-599
20.000

Marie Gottlieb Reseach & Learing support440-449 100.000

Nhi Quyen Le Reseach & Learing support201-397, 501-599 Alle forskningsprojekter 20.000

Anne Nicolaisen Studieadm 402-417 10.000

Christopher Amdi Studieadm 401 10.000

Lene Rehder Studieadm 401-417 100.000

Maj Britt Madsen Studieadm 401-417 30.000

Marianne Christensen Studieadm 401 10.000

Niels A H Madsen Studieadm 401-402 30.000

Sara Solveig Ørnsholt Studieadm 412 30.000

Tina Forsingdal Studieadm 401 30.000

Tina Forsingdal Studieadm 402 10.000

Anna Elizabeth Thomsen Studienævnet 402-417 4123 10.000

Eva Maria Steensig Hauerslev Studienævnet 403-417 10.000

Mette Eng Studienævnet 403-417 10.000

Mette Holm Smith Studienævnet 402-417 10.000

Ole Pedersen Studienævnet 403-417 10.000

Sophie Christine Kongsvark Studienævnet 403-417 10.000

Gitte Gramstrup ØP 102, 117 50.000

Jane Andersen ØP Alle 100.000

Marianne Kabel ØP 171-172 100.000

Ole Christiansen ØP Alle 1

Ulrik Ræbild Nørgaard ØP Alle forskningsprojekter 20.000

Økonomichef vakant ØP Alle Ubegrænset

Barselsorlov
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Bilag 3: Bankkonti og maksimale beholdninger 
  

Oversigt over bankkonti, beløbsgrænser og maksimale beholdninger  

Bank  Kontonr.  Max beholdning 

DB SKB – FF 4069053041  

DB SKB - Løn  4069053807  

DB SKB – indb 4069053815  

DB SKB - FIK indb 4069053084  

DB SKB – UDB 4069053076  

DB kasse - udenfor SKB  3199341847 250.000 kr. 

Kontantkasse  50.000 kr. 

Portfolio management 3100246503 0 kr. 

EUR Valutakonto 3100286211  
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Bilag 4: Danske Netbank brugere med bruger id 
 

Aftale med Danske Bank  

Der er pr. 1. november 2014 følgende brugere med nævnte profiler i Danske Netbank 

 

Aftaleadministratorer (ingen godkenderbeføjelser) Bruger id  

Mads Tofte 379674 

Georg Dam Steffensen 878773 

Brugeradministratorer (to i forening) Bruger id 

Charles Thomasson (stedfortræder for økonomichef) 7D7043 

Ole Christiansen 675891 

Godkender (to i forening) Bruger id 

Kaare Garnæs 1A0046 

Pernille Nielsen 143801 

Annette Jørgensen 276710 

Dominika Opal 1A7909 
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Bilag 5: Medarbejdere med firmahæftende kreditkort  
  

Medarbejdere med kreditkort (Eurocard) med firmahæftelse jf. rammeaftale med SEB 

kort og staten. 

Kortholder Kortnummer 

Kontrakt 

ID 

Udløbs-

dato 

 

Limitering 

ANNETTE JØRGENSEN 547512******5613 329402416 02/16 

20.000 

kr./mdr. 

CAMILLA ROSENGAARD 547512******8225 329412100 08/17 

20.000 

kr./mdr. 

JAKOB BARDRAM 547512******3525 329402457 08/17 

20.000 

kr./mdr. 

KARIN NIELSEN TJOA 547512******3505 329402408 06/16 

20.000 

kr./mdr. 

LAURA WATTS 547512******3459 329402440 08/17 

20.000 

kr./mdr. 

LENE NIELSEN 547512******3384 329402432 08/17 

20.000 

kr./mdr. 

MADS TOFTE 547512******7189 329402382 02/16 

20.000 

kr./mdr. 

NINA BOULUS-RØDJE 547512******8308 329412126 08/17 

20.000 

kr./mdr. 

PAGH RASMUS 547512******3137 329402424 08/17 

20.000 

kr./mdr. 

TINA RASMUSSEN 547512******8238 329402390 10/16 

45.000 

kr./mdr. 

Pr. 19-09-2014 

 

 


