
NETTOBUDSJETTERTE VIRKSOMHETERS 
RAPPORTERING AV REGNSKAPSDATA TIL 

STATSREGNSKAPET 
P-RAPPORT



Hvem rapporterer til statsregnskapet?

1. Ordinære forvaltningsorganer
▪ Bruttobudsjetterte

▪ Inngår i statsbudsjettet

▪ S-rapport 

▪ Kontantprinsippet

▪ Kan (snart må) føre periodisert regnskap etter SRS

2. Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
▪ Nettobudsjetterte

▪ Inntekter/utgifter fremkommer ikke av statsbudsjettet

▪ P-rapport og L-rapport

▪ Fører regnskap etter SRS

3. Forvaltningsbedrifter (f.eks. Statsbygg og SPK)
▪ Inngår i statsbudsjettet

▪ S-rapport



Hva brukes innrapporterte data til?



S-rapport



Eksempler 50-poster under KDs kapitler
Utklipp fra Meld. St. 3 Bevilgningsregnskap



Utklipp fra Meld. St. 3 Kapitalregnskap



P-rapport og L-rapport



Bestemmelsene i økonomiregelverket  pkt. 3.5.4

• Virksomheten skal i tillegg månedlig sende inn regnskapsopplysninger etter 

inndelingen i standard kontoplan på obligatorisk siffernivå, i tråd med 

retningslinjer i årlig rundskriv fra Finansdepartementet om rapporteringen til 

statsregnskapet. 

• Rundskriv R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter. Denne skal 

brukes, kontoplan ligger som vedlegg til dette rundskrivet



Informasjon som skal inngå i P-rapporten

Frå Rundskriv R-10:

• Utgangspunktet for dei nettobudsjetterte verksemdene ved rapporteringa er 

endeleg saldoliste i kontospesifikasjonen, (akkumulerte tal, hittil i år, for den 

perioden rekneskapen omhandlar). Rapporten skal mellom anna innehalde 

organisasjonsnummeret til verksemda (rekneskapsføraren), 

rekneskapsperiode, artskonto, kontotekst og beløp. Nærare omtale av XML-

formatet finn du på heimesidene til DFØ - dfo.no.



Rutiner, kontrollpunkter, potensielle feil

• Følgende posteringer må som minimum være gjennomført innen rapportering av P-rapport, ref. 
Finansdepartementets rundskriv R-10/2021:
✓ Inn- og utbetalinger (alle bankkontoer skal vere avstemt)

✓Ordinær lønn og feriepenger

✓Avskriving av anleggsmidler

✓Vesentlige kostnader som normalt gjelder flere regnskapsperioder (husleie m.m.)

✓ Inntekt fra bevilgning

• Det er ikke krav om at prosjektregnskap skal være à jour ved hver månedsrapportering, men virksomheter som har 
større prosjekter bør inntektsføre inntekt fra bevilgning og inntekt fra tilskudd og overføringer på et aggregert nivå, 
slik at resultateffekten for prosjektene samlet blir nær null.

• Oppgjørskonto i Norges Bank skal være avstemt før innsending. 

• For å fange opp eventuelle feil er det viktig med gode rutiner når det kommer til internkontroll og avstemminger!



Avstemminger 

• Formålet med avstemminger / dokumentasjon av balansen er å underbygge at regnskapet er:
✓ fullstendig – alle balanseposter er bokført

✓ reelt – kun balanseposter som eksisterer og gjelder den bokføringspliktige er bokført

✓nøyaktig - balanseposter er korrekt bokført, riktig periodisert og verdsatt

• Fullstendighet og realitet/eksistens underbygges ved at dokumentasjonen verken viser mer eller mindre eiendeler, 
egenkapital eller gjeld enn det som står oppført i balansen.

• Nøyaktighet underbygges gjennom at de beløpsmessige verdiene er presentert i riktig balansepost og 
regnskapsperiode, og at disse verdiene stemmer med verdiene som framgår av dokumentasjonen.

• Avstemminger, eller dokumentasjon av balansen, har hovedfokus på balansekontiene. Det betyr ikke at resultatkonti 
ikke er relevante i forbindelse med avstemmingene. De fleste balansekontiene har sammenheng med en eller flere 
resultatkonti og gjennom dokumentasjonen av balansen vil man også indirekte kontrollere resultatkontienes 
fullstendighet, eksistens / realitet og nøyaktighet.



Frister finner du her

• Innrapporteringsperioder for hele året og 

regnskapsutsendelser til departementene | DFØ 

(dfo.no)

• Frist for P-rapport er den 20. hver måned

https://dfo.no/fagomrader/statlig-regnskap/rapportering-til-statsregnskapet/innrapporteringsperioder-hele-aret-og-regnskapsutsendelser-til-departementene


Korrigere feil i innsendt rapport

• Når feil oppdages i en innsendt P-rapport og den er overført hovedbok, så skal den rettes opp i neste periode

• Dere rapporterer inn aggregerte tall – sett over hele regnskapsåret vil det bli riktig

• Ikke ofte det er forespørsler om å rette feil. 
• Er det fordi vi har kommunisert tydelig at det ikke er  mulig?Eller fordi det faktisk er få feil?



• Rundskriv
• Oversikt over Finansdepartementets rundskriv - regjeringen.no

• Veiledning fra DFØ
• Avstemmingsveiledninger SRS | DFØ (dfo.no)

• Periode- og årsavslutning | DFØ (dfo.no)

• Periodeavslutning | DFØ (dfo.no)

• Rutine-for-a-laste-opp-P-rapport-til-statsregnskapet-1.0.pdf

• Frister 
• Innrapporteringsperioder for hele året og regnskapsutsendelser til 

departementene | DFØ (dfo.no)

• Økonomiregelverket
• reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf (regjeringen.no)

Nyttige 

lenker

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/fin/rundskriv/arkiv/id446220/
https://dfo.no/kundesider/regnskapstjenester/rutiner-regnskap/periode-og-arsavslutning/avstemmingsveiledninger-srs
https://dfo.no/kundesider/regnskapstjenester/rutiner-regnskap/periode-og-arsavslutning#anchorTOC_Avstemmingsmappe_SRS_2022_2
https://dfo.no/periodeavslutning
file:///C:/Users/0-cane/OneDrive%20-%20DFO/Desktop/Div%20arbeidsmappe/Seminar%20UH%20sektoren%20KD/Rutine-for-a-laste-opp-P-rapport-til-statsregnskapet-1.0.pdf
https://dfo.no/fagomrader/statlig-regnskap/rapportering-til-statsregnskapet/innrapporteringsperioder-hele-aret-og-regnskapsutsendelser-til-departementene
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf



