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Forklaring på indholdet af csv-udgaven af budget- og regnskabssystemets kontoplan, som den fremgår af kapitel 3

Koordineret med

De enkelte rækker i csv-udgaven kommer i samme rækkefølge, som de tilsvarende
oplysninger ses i budget- og regnskabssystemets kapitel 3.

Sagsnr.

For hver af kolonnerne i csv-udgaven er flg. anført:

Doknr.
68756
Dato
04-02-2019





Kolonnens nummer og titel
Kort beskrivelse af kolonnens indhold
Kolonnens mulige værdier (udfaldsrum)

1. År



Beskrivelse: Året for budgettet eller regnskabet.
Muligt indhold: Firecifret tal mellem 1980 og 2099.

2. Type
 Beskrivelse: Kolonnen oplyser, om data vedrører et regnskab
eller et budget.
 Muligt indhold: B for budget eller R for regnskab.
3. Version
 Beskrivelse: Versionsnummeret for udgaven af det pågældende
budget eller regnskab for året.
 Muligt indhold: Tallet 1-9 for versionsnummer eller E for endelig
udgave.
4. Hovedkonto
 Beskrivelse: Hovedkontonummer.
 Muligt indhold: Tal mellem 0 og 9.
5. Hovedfunktion
 Beskrivelse: Hovedfunktionsnummer.
 Muligt indhold: Tal mellem 0 og 99, dog vises tal under 10 med
et foranstillet 0.
I. Bemærk, at værdien 00 kun forekommer, når indholdet i
kolonne 9 (emne) er Hkt.
6. Funktion
 Beskrivelse: Funktionsnummer.
 Muligt indhold: Tal mellem 0 og 99, dog vises tal under 10 med
et foranstillet 0.

I. Bemærk, at værdien 00 kun forekommer, når indholdet i
kolonne 9 (emne) er enten Hkt eller Hfk.
7. Dranst
 Beskrivelse: Nummeret på den dranst på den pågældende
funktion, som de efterfølgende grupperinger hører under.
 Muligt indhold: Tal mellem 0 og 9, dog forekommer værdien 0
kun, når indholdet af kolonne 9 (emne) er enten Hkt, Hfk eller
Fkt.
8. Gruppering
 Beskrivelse: Nummeret på en gruppering under den pågældende dranst for den aktuelle funktion.
 Muligt indhold: Tal mellem 0 og 999, dog vises tal under 10
med to foranstillede nuller og tal mellem 10 og 99 med et enkelt
foranstillede nul.
I.
Bemærk, at værdien 000 kun forekommer, når
indholdet af kolonne 9 (emne) er enten Hkt, Hfk,
Fkt eller Dra.
9. Emne
 Beskrivelse: Kolonnen beskriver, hvilket kontoplan-element
rækken vedrører/introducerer.
 Muligt indhold: Hkt for hovedkonto, Hfk for hovedfunktion, Fkt
for funktion, Dra for dranst eller Grp for gruppering.
10. Kontosti1
 Beskrivelse: Kontosti1 er en sammensætning af indholdet af
kolonne 4 og op til 8 adskilt af punktummer (max 13 tegn) på
flg. form afhængig af værdien af kolonne 9 (emne):
- når emne=Hkt: [n] (hovedkonto)
- når emne=Hfk: [n.nn] (hovedkonto.hovedfunktion)
- når emne=Fkt: [n.nn.nn] (hovedkonto.hovedfunktion.funktion)
- når emne=Dra: [n.nn.nn.n] (hovedkonto.hovedfunktion.funktion,dranst)
- når emne=Grp: [n.nn.nn.n.nnn]
(hovedkonto.hovedfunktion.funktion,dranst,gruppering)

11. Kontosti2
 Beskrivelse: Kontosti2 viser placeringen af rækkens oplysninger i den officielle 16-cifrede nummerering af et kontonummer.
Det er alene rækker, der rummer et grupperingsnummer (kolonne 9's værdi er Grp), hvor kontosti1 adskiller sig fra kontosti2. I kontosti2 er der således indsat x'er for det indhold i et
kontonummer, der ikke beskrives i kapitel 3, således at alle positioner i det 16-cifrede kontonummeret er anvendt. Indholdet af
kontosti2 er herefter:
- når emne ≶ 'Grp': Se kontosti1
- når emne = 'Grp': [n.cc.cc.n.x.xxxx.ccc.x.x]
(hovedkonto.hovedfunktion.funktion.dranst.x.xxxx.gruppering.x.x), hvor
x'erne refererer til den 1-cifrede ejerkode, den 4-cifrede stedkode, den
1-cifrede hovedart og den 1-cifrede art.
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12. Tekst
 Beskrivelse: Tekst indeholder titlen på den aktuelle oplysning
(henholdsvis hovedkonto, hovedfunktion, funktion, dranst eller
gruppering). Den maksimale længde af tekstfeltet afhænger af
indholdet af kolonne 9 (emne):
- 64, når emne='Hkt'
- 28, når emne='Hfk'
- 56, når emne='Fkt'
- 64, når emne='Dra'
- 300, når emne='Grp'
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