
Registreringsarkitekturen i landets regnskabssystem (regnskabskredse og kontostrenge)
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                 Interne kontoplane  
Mellem land og kommuner er der en hel række 
transaktoner af ikke realøkonomisk karakter. 
Disse  "konserntransaktioner" samles på  en 
type konti, som , når regnskaberne konsolideres, 
elimeneres. Eksempelvis er skat og diverse 
reffusioner mellem land og kommune. 
 
N.B. Alle registreringer, som landet laver i KAD, 
skal eksakt matches i de registereringer, som 
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A: Registreringer, som foretages i afregningssystemet mellem land og kommuner. Som det fremgår, så er kommunenr. En del af kontostrengen. Basis under kvalitetssikringen af data fra kommuner.

B: Dagligt konsolideres registreringerne op i landskassekredsen. Kommunenr indgår ikke i konsolideringen.

C: Landskassekredsen er omdrejningspunktet i landets registreringsarbejde. Alle delsystemer, eksterne systemer og andre regnskabskredse rapporterer her til.

D: Ingen registreringer foretages direkte op imod finansloven, fordi organiseringen af finanslovsopstillingen er meget ustabil. Opstillingen ændres fra finanslov til finanslov.

I stedet forsøger man at isolere ændringer ved at man i grundregisteringerne registrerer på institutionsnumre, som konsolideres op i finanslovskredsen. Ny konsolideringstalve hvert år.

E: Der registeres ikke direkte i denne kreds. Er kun til styrings- og rapportsformålet.

F: Kommunerne afleverer data efter sammme kontostreng, som in Finanslovskredsen. Dog er hovedkontoen 2 siffre længere. 

G og H: Finanslovskredsen og Kommuneregnskabskredsen er ialt næsten det offentlige regnskab. Det fuldendte offentlige regnskab er med fonde og diverse ting. Alt dette kan vises i ledelsesinformationssyst.
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