
030713 Møde om institutionssalg 
Fremmødte: Finn Jensen QA, Vive Egede KU, Kristine Kleist Lundblad KU, Petrussen, Nive Sommer KU, 
Kathrine (Jarak) Sikemsen KU, Vivi Elisassen KU, Josva Heilmann SE 
 
Følgende blev primært gennemgået:  
- Kort gennemgang af hvordan situation er nu.   
- Filformat: https://sulinal.nanoq.gl/dokumenter/loenangivelse_filformat.pdf 
- Løsningsforslag (ny side i Winformatik) 
 
Indledende 
Det skal være muligt at bogføre i Winformatik på en sådan måde at kundenummer kobles på de 
institutionssalg der bogføres. Dermed bliver det muligt at udtrække liste i henhold til filformat.  
 
Listen (A11) skal kunne udtrækkes en gang om året på en ny side i Winformatik, som ligner side 569.   
 
Generelt fra mødet 
Der blev fremlagt to løsningsforslag på mødet: 
 
Løsning 1: To konti 
16-00 til erhverv 
16-01 som får påtvunget en art, så der skal angives et kundenummer 
 
Løsning 2: Bare bruge den konto man har i dag men udvide den. 
Hvis fisker eller fanger, så skriver man cpr nummeret. Hvis firma, så skriver man firmaets kundenummer. 
 
Artsnummer skal indtastes på bogføringssiderne. 
Den nye side til udtrækning af liste i A11 format, vil kun tage personer med.  
 
Mht. GER numre til institutionssalg, så ved vi ikke om der skal bruges GER numre til det.  
 
Kommuner bad om at Løsning 2 bliver udarbejdet. Det vil kræve at der indtastes et kundenummer. 
 
Kimik vil foretage en øvelse hvor vi tager et kontoudtog fra eksisterende konti og se hvad skulle der stå som 
kundenummer.  
 
Man skal have et mærke der skal sættes på arterne, så man kan se at det er konto som skal bruges til at 
danne en fil. Ligesom på side 569. så laves der et andet mærke, som hedder institutionssalg el. lign., og 
danner filen på grundlag af det.  
 
B-indkomst 
Kommunerne kunne bekræfte at de indrapporterer det som B-indkomst, Sermersooq gør det f.eks. med 
rævehaler. Kujalleq også med rævehaler. Går via kreditor bogholderiet.  
 
Det betyder at art skal markeres med at den skal med til B-indkomst. 
 
Andet 
Der skal muligvis også kunne dannes et brev til fangerne.  
 
 
 

https://sulinal.nanoq.gl/dokumenter/loenangivelse_filformat.pdf


Idriftsætning 
Vi kan ikke lave fil der kan rumme hele året. Så der kommer måske manuel ompostering. Dog kan vi måske 
danne filen på den periode der kan lade sig gøre automatisk.  Så kan kommuner lave resten på gammeldags 
facon på de resterende. Så der kommer måske en indkøringsfase med to portioner (manuel og automatisk). 
 
Næste gang 
Der indkaldes til nyt møde i løbet af sommeren. Vi vil bl.a. følge op på hvem der skal oprette arter m.m. 
(om det f.eks. er controlleren eller andre). 
 


