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7.3  Indberetning af regnskabsoplysninger 
 
Årsregnskabet skal indsendes elektronisk til Social- og Indenrigsministeriet senest den 
1. juni, jf. afsnit 7.6. Herudover skal der særskilt i tilknytning til årsregnskabet med form-
krav indsendes visse oversigter og oplysninger til de centrale myndigheder til brug for 
opgørelser over den samlede regionale aktivitet samt statistikformål i øvrigt. 
 

7.3.1. Specifikationer til regnskab 
Specifikationerne til regnskabet modsvarer indberetningen af specifikationer til budget-
tet. Dog er der på enkelte punkter tale om en større specifikationsgrad for regnskabets 
vedkommende, idet dele af kontoplanen er autoriseret i regnskabet, men ikke i budget-
tet. Dette gælder artsspecifikationen, hvor budgettet alene er autoriseret på arterne 4.0, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, art 5.1, 5.2, 5.9, art 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.5 og 8.6, mens 
regnskabet er autoriseret på alle arter, herunder hovedart 0.  
 

Der skal udarbejdes specifikationer til regnskabet, dvs. en oversigt over de endelige 
regnskabsposter, hvor specifikationsgraden svarer til den autoriserede kontoplan. 
Specifikationsgraden er følgende: 
 

 Hovedkonto 

 Hovedfunktion 

 Funktion 

 Dranst 

 Ejerforhold 
 
Omkostningssted (hvor dette er autoriseret i regnskabet) 

 Gruppering (både drift og anlæg) 

 Art 
 
Specifikationerne til regnskabet skal indrapporteres senest den 1. marts til Danmarks 
Statistik. 

 
Beløb i specifikationer til regnskabet anføres i hele kr. 
 

7.3.2 Specifikationer til regnskabet, funktion 1.10.01 Sygehuse og 2.10.01 
Sociale tilbud og specialundervisning 
 

Social- og Indenrigsministeriet udsender forud for den posteringsmæssige regnskabs-
afslutning pr. 1. marts det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse 
af specifikationer til regnskabet for funktion 1.10.01 og 2.10.01. Skemaet indsendes 
medio marts til Social- og Indenrigsministeriet. 

 
Skemaet har til formål at tilvejebringe specificerede oplysninger om omkostningerne til 
funktion 1.10.01 Sygehuse og 2.10.01 Sociale tilbud og specialundervisning.  
 

7.3.3. Særlige regnskabsoplysninger  
 

Social- og Indenrigsministeriet udsender forud for den posteringsmæssige regnskabs-
afslutning pr. 1. marts det nødvendige skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse 
af de særlige regnskabsoplysninger. Skemaet indsendes medio marts til Social- og 
Indenrigsministeriet. 
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Skemaet for særlige regnskabsoplysninger indeholder regnskabsoplysninger af varie-
rende karakter efter behov, f.eks. særlige personaleoplysninger og oplysninger om de-
ponerede beløb. 
 
 
 


