VEJLEDNING TIL ØKONOMIOPFØLGNING
Økonomiopfølgningen er ment som et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en
ejendom når som helst.
Økonomiopfølgningen er en ”rå” visning af den bogføring, der er foretaget for perioden, med samme
opstilling som årsrapporten. Økonomiopfølgningen kan vises (og udskrives) uden, at der er lavet nogen
opgørelse i øvrigt.
Økonomiopfølgning er skærmorienteret og viser resultat, investering og finansiering (pengebinding) samt
balance. Du kan supplere de likvide kasseposteringer med indtastning af status- og efterposteringer således,
at opstillingerne udtrykker en regnskabsmæssig periodeopgørelse.
Økonomiopfølgning/ realiseret-posteringer indgår ikke i den endelige årsrapport.
Økonomiopfølgningen har ikke nogen skattemæssig opstilling.
Målgruppen for Økonomiopfølgningen er såvel medarbejdere ved økonomikontorerne som kunderne, der
abonnerer på Ø90 Online. Det betyder, at Økonomiopfølgningen kan anvendes af alle brugere af Ø90.
Økonomiopfølgningen i Ø90 kan vises to steder i Ø90:
1. I skærmbilledet Økonomiopfølgning ser du regnskabsopstillingerne summeret og i detaljer.
Find programmet via Menu – Økonomistyring – Økonomiopfølgning og her via Menu – Udskriv
2. I Kasseregistrering kan man udskrive Økonomiopfølgningen direkte via F7 Bestilling Online

1. Udskrift af Økonomiopfølgning fra Kasseregistrering via F7 Bestilling Online
2. Skærmbilledet Økonomiopfølgning
2.1 Åben skærmbilledet Økonomiopfølgning
2.2 Opsætning af skærmbilledet Økonomiopfølgning
2.3 Vælg primoværdi for Realiseret kolonne
2.4 Forventet resultat
(rettet hertil)
2.5 Udskrift af Økonomiopfølgningen
2.5.1. Budgetopfølgning og Økonomiopfølgning kan påsættes teksten ”Til internt brug”
2.6 Muligheder med Økonomiopfølgning
2.7 Forøg hastighed ved indtastning (frakobling af beregning)
3. Sammenhæng mellem Økonomiopfølgning og Budgetopfølgning

1. Udskrift af Økonomiopfølgning fra Kasseregistrering via F7 Bestilling
Online
Med F7 i Kasseregistrering åbnes nedenstående dialog Bestil Online. Bestilling 730 Økonomiopfølgning er
udskrift af Økonomiopfølgning i ekstern opstilling for kasseposter.
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Figur 1: Dialogen Bestil Online – 730 Økonomiopfølgning
Det eneste, du skal gøre, er at indtaste fra- og til-dato for den periode, Økonomiopfølgningen skal vise.
Perioden skal være hele måneder. Når du bestiller udskriften, vises pdf-filen (se nedenfor). Herfra kan du
vise eller udskrive Økonomiopfølgningen.

Figur 2: Udskriftsoversigt
Når Økonomiopfølgningen udskrives via F7 i Kasseregistrering, har udskriften foreløbig 3 faste kolonner:
•
•
•

Sidste års tal for den indtastede periode
Dette års tal for den indtastede periode
Beregnet (sidste års tal - dette års tal)

F7 Økonomiopfølgningen udskrives altid i ekstern opstilling og viser alene kasseomsætningen.
F7 Økonomiopfølgning viser alene beløb, dvs. uden pris og kvantum.
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Figur 3: F7 Økonomiopfølgning – sammendrag

Figur 4: F7 Økonomiopfølgning – specifikation
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2. Skærmbilledet Økonomiopfølgning
2.1 Åbn skærmbilledet Økonomiopfølgning
Du åbner skærmbilledet Økonomiopfølgning med knappen Økonomiopfølgning i Opgavevalg eller under
Menu – Økonomistyring – Økonomiopfølgning.

Figur 6: Menupunktet Økonomiopfølgning

Her åbnes Økonomiopfølgning

Figur 5: Opgavevalg

Figur 7: Skærmbilledet Økonomiopfølgning
Skærmbilledet Økonomiopfølgning består af 5 kolonner. For hver kolonne kan du frit vælge at vise:
•
•
•
•
•
•

Tom kolonne
Realiseret
Budget
Regnskab
Beregnet kolonne
Forventet resultat
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2.2 Opsætning af skærmbilledet Økonomiopfølgning
Opsætning af kolonnerne foretages i dialogen Kolonneopsætning, som du kan åbne ved at dobbeltklikke på
kolonneoverskrifterne.
Fra- og til-dato
For kolonner med Realiseret eller Budget kan du frit indtaste fra- og til-dato i hver kolonne. Fra- og til-dato
skal altid være første og sidste dag i en måned. Bemærk, at perioderne i kolonnerne ikke må overlappe
hinanden.
Forskellen mellem kolonnerne ”Realiseret” og ”Regnskab” er:
•

I kolonner med ”Realiseret” oplæses:
o Regnskabets omsætnings- og statusposteringer
o Økonomiopfølgning/ realiseret-posteringer (indtastet i Økonomiopfølgning eller
Budgetopfølgning):
▪ Statuskorrektioner
▪ Intern omsætning posteringer
▪ Økonomiopfølgning/ realiseret-efterposteringer

•

I kolonner med ”Regnskab” oplæses:
o Regnskabets omsætnings- og statusposteringer
o Regnskabets efterposteringer

Du kan kun taste Økonomiopfølgning/ realiseret-posteringer i en Realiseret-kolonne. I kolonnerne
”Regnskab”, ”Budget”, ”Beregnet” og ”Tom kolonne” kan der ikke indtastes.
Beregnede kolonner
I kolonneopsætningen skal du selv indtaste, hvordan en beregnet kolonne skal beregnes. Du kan anvende
følgende udtryk:

•
•
•
•
•
•

1, 2, 3, 4, 5
+
()
i % af
mellemrum

(kolonnenummer)
(plus)
(minus)
(parentes)
(space)

Det betyder, at du kan beregne kolonner som fx:

•
•
•
•

Summen af to eller flere kolonner, fx beregning i kolonne 5: 1+2+3+4
(kolonne 5 er summen af kolonne 1+2+3+4)
Differencen mellem to kolonner, fx beregning i kolonne 3: 2 – 1
(kolonne 3 er differencen mellem kolonne 2 og 1)
Differencen mellem to summer, fx beregnet kolonne 5: (3 + 4) – (1 + 2)
(kolonne 5 er differencen mellem summen af kolonne 3+ 4 og summen af kolonne 1+2)
Procent af en kolonne: fx kolonne 4: (2-1) i % af 1
(i kolonne 4 vises differencen mellem kolonne 2 og 1 i % af kolonne 1)

Der må ikke indgå en beregnet kolonne i beregningsudtrykket for en anden beregnet kolonne.

2.3 Vælg primoværdi for Realiseret kolonne
Primo realiseret kan tage udgangspunkt i regnskab ultimo (også i udkast) eller i Økonomiopfølgning/
Realiseret ultimo. Regnskab vises enten som færdige regnskaber (låste) med en rød hængelås over
kolonnen eller som regnskab i udkast med en grøn hængelås over kolonnen.
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Figur 8: Regnskab, der ikke er låst, har overskrifter Regnskab/Udkast. Kolonnen er markeret med en åben
grøn hængelås, idet der stadig kan ske ændringer i regnskabet.

Når der både findes et regnskab ultimo og en Realiseret for året før, skal du vælge, hvor din primo skal
kopieres fra.
Sådan gør du:

1. I primo Balance-fanen sættes markøren i primo i den Realiseret/kolonne, hvor du vil tilvælge
primo.
2. Vælg Rediger
- (dd.mm.åå) Primo fra ultimo regnskab (eller)
- (dd.mm.åå) Primo fra Realiseret
Markøren  viser aktuelle valg

Figur 9: I alle Realiseret-kolonner skal du vælge, hvorfra primo skal komme. Hvis der intet regnskab findes
ultimo dagen før, kan du kun vælge Realiseret.
I kolonne 3 er primo 1/1 hentet fra regnskabet som ses i kolonne 1. (Overskrift: ”Primo fra ultimo regnskab”)
I kolonne 4 er primo juli 12 hentet fra Realiseret ultimo juni 12 kolonne 3 (Overskrift: ”Primo fra ultimo
realiseret”)
OBS: Skifter du eksempelvis fra ”Hent primo fra Regnskab” til ”Hent primo fra Realiseret” – da slettes de
indtastninger/rettelser du har lavet til primo på konti, hvor primo realiseret har andre værdier end før kopi.
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2.4 Regnskab, Forventet resultat og budget vist i Økonomiopfølgning
Ud over Realiseret og Regnskab kan du også vise Budget og Forventet resultat i Økonomiopfølgning
I kolonneopsætningen skal du blot vælge Forventet resultat hhv. Budget for kolonnen.
Det ”forventede resultat” er kolonne 5 i den aktuelle budgetopfølgning.

Figur 10: Skærm og vis udskrift af Økonomiopfølgning med Budget, Regnskab, Realiseret og Forventet
resultat

2.5 Udskrift af Økonomiopfølgningen
Udskrift af Økonomiopfølgningen indeholder altid de samme kolonner med det samme indhold som på
skærmen.
Fra skærmbilledet Økonomiopfølgning kan du åbne Udskriftsbestilling via Menu – Udskriv eller med Ctrl+P.
Her kan du vælge hvilke afsnit, der skal udskrives. Du kan også indtaste bemærkninger til
Økonomiopfølgningen (tryk på rød trekant). Der er forskellige valgmuligheder, fx om specifikationsafsnittet
skal udskrives i hele 1.000 kr. med eller uden kvantum og pris.
Der findes ikke noget kredsniveau, men der findes et forslag på udskriftsbestilling på landsniveau. Dit eget
valg af afsnit til udskriften kan du gemme med Gem som – knappen og give den et navn (nedenfor er
navnet: Mit valg af udskrifter).
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Figur 11: Udskriftsbestilling for Økonomiopfølgning. Vælg udskrifter og brug ”Gem som”
for at gemme forskellige valg. Knapperne i bunden udskriver, viser udskrifter og har
oversigt over gamle udskrifter.

Figur 12: Eksempel på udskrift Økonomiopfølgning – sammendrag
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2.5.1. Budgetopfølgning og Økonomiopfølgning kan påsættes teksten ”Til internt
brug”
Udskrifterne i Budgetopfølgning og Økonomiopfølgning kan i headeren påsættes ”Til internt brug”. Hvis der
vælges udskrivning af erklæringer, kan teksten ”Til internt brug” ikke tages med, idet erklæringen indeholder
tilsvarende tekst.

Figur 13: Eksempel fra Økonomiopfølgning
Du kan i udskriftsbestillingsbilledet vælge via flueben, at teksten ”Til internt brug” skal udskrives på forsiden
og i sidehovedet på hver side.

Figur 14: Eksempel på påsat tekst ”til internt brug” i udskriften
Betingelser i Økonomiopfølgning:
Hvis du vælger ”Revisors erklæring om opstilling af Økonomiopfølgning”, kan teksten ”Til internt brug” ikke
vælges/udskrives. Erklæringen indeholder selv en tilsvarende tekst, som gør overskriften unødvendig.
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2.6 Muligheder med Økonomiopfølgning
Som nævnt ovenfor kan du frit bestemme indholdet i den enkelte kolonne og frit vælge periode for hver
kolonne. Desuden er der i skærmbilledet (og dermed på udskrift) en række valgmuligheder, som findes
tilsvarende i Budget og Budgetopfølgning:
•
•
•
•

Ekstern/Intern opstilling
Personlig ejet/selskab
Kasseomsætning/Resultat
Detaljeniveau:
o 1 alene beløb
o 2 kvantum, pris og beløb
o 3 kvantum, pris og beløb, månedsopdelt

Kasseomsætning:
Når du vælger Kasseomsætning (radioknap over
kolonnerne), vises for hver konto summen af:
•

Ekstern omsætning inkl. O-og R-posteringer

Resultat:
Når du vælger Resultat (radioknap over kolonnerne),
vises for hver konto summen af:
•
•
•
•

Ekstern omsætning
Intern omsætning
Efterposteringer
Status-forskydning

I balanceafsnittet vises statusposterne primo og ultimo.
Korrektioner til Økonomiopfølgningen (realiseret-posteringer)
Du kan korrigere eller indtaste følgende posteringstyper:
•
•
•
•

Intern omsætning
Efterposteringer
Primo-statusposteringer
Ultimo-statusposteringer for besætning og beholdning

Posteringerne laves på samme måde, som det gøres i budgettet. Se evt. i vejledningen til budgettet afsnit
4.2.1.
Åbningskoder
Indtastning er kun mulig, hvis kontoen er åben.
Eksempelvis kan du kun taste status, hvis kontoen er åben for status drift i kontoplanen.
Der kan også tastes på reserverede konti – men da gives advarsel.
Anlægskonti
For alle anlægsaktiver i regnskabet hentes: Ultimo værdier til primo, restlevetid, scrapværdier, erhvervsandel
og erhvervstype. Der beregnes afskrivninger og ultimo, som det kendes i budgettet.
Du kan taste primoværdien ind på ind i detaljeniveau 1-2-3 på anlægskonti, som ikke tidligere er anvendt
(primo=0).
OBS: De i niveau 1 og 2 indtastede primoværdier indsættes i detaljeniveau 3 ”Kostpris primo” (den første
primolinje i detaljeniveau 3).
I detaljeniveau 3 kan du rette restlevetid, solgt andel, scrapværdi og afskrivninger.
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OBS: De indtastninger, du laver i eksempelvis en kvartalsøkonomiopfølgning, vil også blive vist i
budgetopfølgning for samme periode. På samme måde vil rettelser i til kvartalet i budgetopfølgning også slå
igennem i økonomiopfølgningen.
Investering
Under Inv. Finansieringsfanen kan du ved at højre klikke på investeringen få vist en lokalmenu med
mulighed for at få vist anlægskontoen, gå direkte til kontoen i balancen og få åbnet dialogen Vælg
navnekonto, hvor du kan vælge en anlægskonto til investeringen (her er valgt 9800 41 Mejetærsker).

Figur 15: eksempel på visning af ”navnekonto” – her vælges 9800 41 Mejetærsker (reinvestering).
Menupunktet ”Gå til Balance” skifter automatisk til balancen – på den konto du har udpeget.
I balancen skal du finde den anlægskonto, som du har investeret på (9800 41). I detaljeniveau 3 kan du
ændre levetiden for aktivet, indtaste den solgte andel, en scrapværdi og solgt andel.

Figur 16: anlægsaktiv der er investeret i – bemærk 20.000 kr. i juni
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Indtastninger af ændringer
Der beregnes ikke for hver indtastning, der laves i anlægskartoteket. De tal, du indtaster, er lyseblå, indtil du
opdaterer – som det kendes fra månedsfordelingsbilledet.
Lyseblå tal kan fortrydes via lokalmenu (højre museklik) – Fortryd.

Figur 17: Alle ændrede tal bliver lyseblå indtil billedet er genberegnet. Indtastninger kan fortrydes ved
”højreklik”
Genberegning sker nu på følgende måder:

-

Ved tast af ”enter”
Når der skriftes til anden konto
Når der skiftes fane
Ved tryk på ”beregn”- knap
Ved tryk på ”F11”
Ved udskrift

Afskrivninger:
Hvis du ønsker at indtaste afskrivningerne, i stedet for at anvende de beregnede afskrivninger, skal du:

1. Indtaste alle forudsætninger - undtagen afskrivninger - og så beregne med Enter
2. Indtast afskrivningen oven i den beregnede afskrivning og beregne med Enter
Taster du afskrivning sammen med de øvrige oplysninger, slettes din indtastning af den beregnede
afskrivning. Der kommer advarsel, hvis du ændrer i både afskrivninger og andet felt:

Figur 18: advarsel gives før overskrivning af dine tastede værdier
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2.7 Forøg hastighed ved indtastning (frakobling af beregning)
Beregninger kan slås fra
Hastighed ved indtastning i ejendomme med mange data er forbedret, idet man kan slå beregningerne fra og
i stedet trykke på en ”Beregn”-knap, når det ønskes.
Under Rediger – Beregn automatisk kan du fravælge beregningen. Herved bliver du ikke sænket af
beregningerne under indtastningen.

Figur 19: Når automatiske beregninger er slået fra vises en knap ”Beregn”
Når der ikke er markeret ” Beregnes automatisk”:
- Vises en knap ”Beregn”, som du skal anvende til beregning.
- Ved udskrift beregnes altid
- Ved skift mellem Budget, -opfølgning og Økonomiopfølgning vedbliver du at have slået
beregningerne fra.
- Går du ud af ejendommen, markeres ” Beregnes automatisk”
Når ”Beregn automatisk” er slået fra, beregnes ikke:
Budget
Moms, renter, driftskredit, kalkuler, kontokoblinger, afskrivninger og saldi (formel 850 og 852).
Budgetopfølgning og Økonomiopfølgning
Moms, renter, driftskredit, beregninger af saldi, sammenligning med regnskab (slet korrektioner).

Beregn-knappen udfører en total-beregning, som er mere omfattende end F11. Når Beregn-knappen vises
skal du anvende denne, og F11.
Se video her (Video er under omlægning - indeholder navnet ”Råbalance” som var det tidligere navn for
produktet)
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/139312465?color=ffffff&byline=0&portrait=0" width="500"
height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
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3. Sammenhæng mellem Økonomiopfølgning og Budgetopfølgning
Økonomiopfølgningen har sammenhæng med Budgetopfølgning, idet det realiserede resultat for samme
periode er det samme, hvad enten du ser det i økonomiopfølgning eller i budgetopfølgning. Det betyder
også, at korrektioner til tallene i økonomiopfølgningen (realiseret posteringer) også vises i budgetopfølgning
og vice versa. Hvis du f.eks. taster en ultimoværdi for besætning ind i økonomiopfølgning i Realiseret
kolonne, vil denne ultimoværdi også kunne ses i budgetopfølgning og vice versa.
Eksempel på sammenhæng imellem anlægskonto i Økonomiopfølgningen og Budgetopfølgning

Figur 20: Økonomiopfølgningen hvor det ses, at det ikke er muligt at ændre i anlægsaktiverne i kortere
periode end et år i Økonomiopfølgningen (Felterne er lukket for indtastning). Det vil senere blive muligt at
rette i en kortere periode end et år, som det er muligt i budgetopfølgning. (rettes)

Figur 21: Balancen i Budgetopfølgning, hvor sammenhængen med balancen i Økonomiopfølgningen
ses, og det er muligt at ændre anlægsaktivet – eksempelvis levetiden.
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Figur 22: Ændringer i fx restlevetiden, ændre afskrivningerne og ultimo værdien på anlægsaktivet i budgetopfølgning.

Figur 23: Selvom det ikke er muligt at ændre direkte i Økonomiopfølgningen, slår ændringerne lavet i
budgetopfølgning igennem i Økonomiopfølgningen.
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