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Dokumentation for formålsregnskaberne 
 

1. Introduktion  

I 2022 offentliggøres formålsregnskaberne for samtlige 242 

statsfinansierede selvejende institutioner. Formålsregnskaberne 

offentliggøres som led i ministeriets fokus på korrekt og ensartet 

kontering blandt de statsfinansierede selvejende institutioner for at øge 

gennemsigtigheden i de statsfinansierede selvejende institutioners 

anvendelse af offentlige midler. Formålsregnskaberne fra og med 2021 

offentliggøres på uddannelsesstatistik.dk. 

 

2. Beskrivelse af formålsregnskaberne 

De statsfinansierede selvejende institutioner foretager kontering efter 

Statens finanskontoplan (SKS), Moderniseringsstyrelsens Økonomiske 

og Administrative Vejledning (ØAV) og ministeriets konteringsinstruks. 

Instruksen indeholder gyldige kombinationer af formålskonti og SKS-

konti, der er målrettet de særlige vilkår for de statsfinansierede selvejende 

institutioner. Yderligere oplysninger om SKS-konti og formålskonti kan 

findes her. 

 

Som led i aflæggelse af årsrapporten, skal alle de statsfinansierede 

selvejende institutioner udarbejde et formålsregnskab. 

Formålsregnskabet afspejler institutionernes indtægter og omkostninger 

fordelt på en række centralt definerede formål. Læs mere om hvordan 

institutionerne indberetter formålsregnskaberne her.  

 

Ved at offentliggøre formålsregnskaberne styrkes åbenheden i 

uddannelsesøkonomierne. Det er blandt andet lettere for offentligheden 

og for institutionerne at sammenligne regnskabsdata på tværs af 

institutioner, idet alle institutionernes regnskaber findes i én datafil.  

 

Formålsregnskaberne adskiller sig fra regnskabet i årsrapporten ved at 

være mere detaljerede. Blandt andet er undervisningens gennemførelse 

specificeret på de enkelte undervisningsformål. Institutionernes 

regnskaber og årsrapport kan findes på regnskabsportalen.dk. 

 

3. Datamaterialets beskaffenhed 

Datamaterialet indeholder som udgangspunkt formålsregnskaberne for 

samtlige 242 statsfinansierede selvejende institutioner for det senest 

afsluttede regnskabsår. Datamaterialet indeholder alle kombinationer af 

SKS-konti og formål som fremgår af formålsspecifikationen. Se 

formålsspecifikationen her. I 2021 indgår Grindsted Gymnasie- og 

Erhvervsskole ikke i formålsregnskaberne. 

 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/kontering-og-formaalsregnskab
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/kontering-og-formaalsregnskab
https://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/Search.aspx?sm=4.1
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/regnskab-og-revision-paa-regulerede-institutioner/kontering-og-formaalsregnskab
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4. Opstillingernes datastruktur 

Formålsregnskaberne er opstillet på to forskellige måder, henholdsvis 

med formålskonti som det nederste datahierarki og SKS-konti som det 

nederste datahierarki.  

 

SKS nederst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål nederst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For begge opstillinger gælder, at første og øverste hierarkiske niveau er 

inddelt i kategorier, som følger årsrapportens formålsspecifikation. 

Næste hierarkiske niveau er inddelt i kategorier som følger henholdsvis 

SKS-konti og CØSA formål. Opstillingerne er forskellige fra hinanden 

ved, at den ene opstilling har SKS-konti som nederste hierarkiske niveau, 

mens den anden har CØSA formål som nederste hierarkiske niveau.  
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I de valgte opstillinger er det muligt at vælge én eller flere 

statsfinansierede selvejende institutioner, som man ønsker at se 

formålsregnskaberne for. Når opstillingerne åbnes vil brugeren se det der 

svarer til årsrapportens formålsspecifikation. Herfra er det muligt at folde 

SKS-konti og CØSA formål yderligere ud.  

 

Foruden de to prædefinerede opstillinger, offentliggøres 

formålsregnskaberne i et rent og ubearbejdet dataformat til opstilling og 

videre bearbejdning efter eget ønske, fx pivottabeller. Se tabel 1 for 

nærmere beskrivelse af variabler. 

 

5. Datausikkerhed  

Indberetning af formålsregnskaber samt kvalitetssikring af 

formålsregnskaberne påhviler institutionerne. Institutionens revisor påser 

desuden, at formålsspecifikationen i årsrapporten er afstemt.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager kontroller af; 

 om formålsregnskabernes poster ”Årets resultat” og 

”Statstilskud i alt” er afstemt med de samme poster i 

årsrapporten, 

 om revisor har haft bemærkninger vedr. årsrapportens 

formålsspecifikation, 

 om alle statsfinansierede selvejende institutioner har indberettet 

formålsregnskabet og dermed indgår i datamaterialet. 

 

Formålsregnskabernes usikkerhed er begrænset til marginale 

uoverensstemmelser i forhold til årsrapporten. Usikkerheden afhænger af 

institutionernes kontering af formålsregnskaber.  

 

Såfremt der konstateres fejl eller større uoverensstemmelser mellem 

årsrapporten og formålsregnskabernes specifikationer, kan henvendelser 

rettes til oek@stukuvm.dk.   

 

6. opdateringsfrekvens 

Formålsregnskaberne opdateres årligt i forbindelse institutionernes 

regnskabsaflæggelse. Institutionerne indberetter som udgangspunkt 

regnskabet for det forgående år i starten af 2. kvartal. Umiddelbart 

herefter foretager Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kontroller af 

formålsregnskaberne og offentliggør herefter formålsregnskaberne i 

samarbejde med Styrelsen for It og Læring. De historiske 

formålsregnskaber vil fortsat være tilgængelige efter opdatering. 
  

mailto:oek@stukuvm.dk
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Tabel 1. Variabelbeskrivelse 

Variabelnavn Variabelbeskrivelse 

FINANSAR Variablen dækker over finansåret for 

formålsregnskaberne. 

INST_TYPE_TXT Variablen beskriver institutionstypen for den pågældende 

institution.  

INST Variablen beskriver institutionsnummeret for den 

pågældende institution. 

NAVN Variablen beskriver navnet på den pågældende institution. 

COSA_FORMAL Variablen dækker over formålskontonummer. 

BETEGNELSE Variablen dækker over en kort beskrivelse af 

formålskontonummer. 

SKS_KONTO Variablen dækker over SKS-kontonummer. 

SKS_KORT_BETEGNELSE Variablen dækker over en kort beskrivelse af SKS-

kontonummeret. 

BOGFØRT Variablen dækker over den bogførte værdi på pågældende 

SKS- og formålskontonummer. 

SKS_KONTO_BETEGNELSE Variablen er en sammensætning af variablerne 

SKS_KONTO og SKS_KORT_BETEGNELSE. 

COSA_BETEGNELSE Variablen er en sammensætning af variablerne 

COSA_FORMAL og BETEGNELSE. 

Rubrikgruppe Variablen beskriver de overordnede kategorier i 

formålsspecifikationen. 

Beskrivelse Variablen beskriver de underordnede kategorier i 

formålsspecifikationen. 

 


