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STLL-konteringsvejledning 
Projektnummer / sag 
STLL råder over en række forskellige bevillinger/projekter, som har hvert sit budget og regnskab, og som har 

hvert sit projektnummer (et overordnet identifikationsnummer).  

 

De to mest benyttede projektnumre på STLL er: 

• 10929: ST Learning Lab 

 bruges til langt de fleste, almindelige udgifter/indtægter i dagligdagen. 

 

• 907607: Media Lab 

 bruges til udgifter/indtægter hos Media Lab 

 

Derudover oprettes og afsluttes løbende andre projekter/projektnumre, fx når vi får tildelt diverse interne og 

eksterne midler. 

 

Aktivitetsnummer / sagsopgave 
Hvert projekt konteres/bogføres på en aktivitetskonto afhængig af, hvilken vare man har købt (eller solgt). På 

den måde får de økonomiansvarlige i projektet et bedre overblik over regnskabet og over, hvordan pengene 

løbende bliver anvendt. 

 

Når du som medarbejder køber noget som skal betales af STLL eller af Media Lab, skal du derfor vurdere, på 

hvilken af de nedenstående konti det giver bedst mening at bogføre den pågældende vare. 

 

• 82101:  Rejser, hotel, konferencer, kurser 

• 82120:  Repræsentation, forplejning 

• 82201:  Bøger, tryk, print 

• 82501:  IT-udstyr (hardware og software) 

• 82601:  Møbler, inventar, materialer 

• 82610:  Diverse kontorhold 
 

Du vil primært (men ikke kun) skulle bruge disse oplysninger, når du afregner udgifter i RejsUd. STLL’s 

sekretariat anvender flere konti end de ovenstående. Hvis du er i tvivl om noget vedrørende et indkøb, bør du 

rådføre dig med sekretariatet for at få detaljerne på plads inden indkøbet. 
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Godt at vide 
Det anbefales at man beder leverandøren om at sende en elektronisk faktura via STLL’s EAN, når man 

foretager et indkøb.  

 

• EAN: 5798000420038 
 

Ved bestilling af rejser bør man bruge sit eget AU-kreditkort. 

 

AU kreditkortet kan naturligvis også anvendes som alternativ i de tilfælde, hvor det ikke er muligt/ikke giver 

mening at få tilsendt en elektronisk faktura.  

 

Når du foretager en bestilling så bed gerne leverandøren om at anføre en relevant kontaktperson på 

fakturaen, hvis det er muligt. Det gør det nemmere at gennemføre fakturabehandlingen i systemet. 
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