
Vejledning til ”Flerårig budgetrapport” 

Rapportens formål 
Rapporten er primært tænkt til anvendelse i budgetfasen, hvor den har to fordele fremfor de ”almindelige” 

budgetopfølgningsrapporter: 

1. Rapporten indeholder både budgetår og overslagsår i én rapport. Derudover er der indbygget 

mulighed for sammenligning på tværs af år. 

2. I budgetperioden opdateres denne rapport med friske budgettal fra Prophix to gange i løbet af 

dagen (se afsnittet opdateringsfrekvens for tidspunkter). 

Rapporten indeholder de tabeller fra budgetopfølgningsrapporten, som er mest anvendelige i budget-

sammenhæng. Der er altså ingen transaktionslister og lignende ”drifts-værktøjer”. 

Opdateringsfrekvens 
Rapporten opdateres hver nat. I perioden 1/9 til og med 30/11 indlæses budgettal derudover to gange i 

løbet af dagen, nemlig kl. 12:15 og kl. 16:15. Der står altid i nederste venstre hjørne hvornår der er hentet 

hhv. realiserede tal og budgettal.  

 

 

 

  



Indhold 

 

De første syv faner (til og med ”Underkonto 11, 12 & 13”) opfører sig på samme måde som 

budgetopfølgningsrapporten med nogle få undtagelser: 

 For at begrænse sig på dele af kontostrengen, bruges boksen ”Valgmuligheder” i venstre side. Ved 

at folde f.eks. ”Omkostningssted” ned, kommer listen af omkostningssteder og der kan søges og 

vælges som sædvanligt.  

 I boksen ”Valgmuligheder” kan man desuden hoppe frem og tilbage mellem årene ved at vælge et 

andet år. Der kan kun vælges et år ad gangen. 

 I boksen ”Valgmuligheder” er der et valg, der hedder ”Medtag art 9xxxxx”. Som udgangspunkt er 

der ikke valgt noget, og så får man alle posteringer med. Hvis man i dette felt vælger ”Nej”, så 

frasorteres alle posteringer på 9xxxxx-arterne. 

 I boksen ”Aktuelle valg” vises de foretagne afgrænsninger.  

Fanen ”Flerårig oversigt er til gengæld ny, og giver mulighed for at sammenligne på tværs af budgetter og 

realiserede tal i de forskellige år. Der er mulighed for at få vist realiserede tal for indeværende år og året før 

og budgetter for de samme år, samt det kommende budgetår og overslagsår.  

Budgettet for det kommende budgetår er altid vist (som illustreret herunder), fordelt ud på underkonti. 

Kolonnen ”Bemærkninger” er bare en tom kolonne, som nogle anvender i det videre arbejde med tallene i 

Excel. 



 

For at vist flere datasæt bruges denne valgboks i venstre side: 

 

For hvert datasæt der vælges, vises der et antal kolonner i tabellen. Hvis der for eksempel tilvælges 

”Ankerbudget 14”, så vises dels ankerbudgettet 

 



en total på tværs af underkonti 

 

                                                                                     samt et antal afvigelseskolonner  

Afvigelseskolonnerne er altid en afvigelse i forhold til det kommende budgetår (ved rapportens frigivelse 

altså i forhold til budget ’16). 

På samme måde kan der vises eller skjules underkonti med denne valgboks i venstre side: 

 

BEMÆRK: Som i budgetopfølgningsrapporterne er totalkolonnerne summer af alle underkonti, uanset 

om det evt. ikke er alle underkonti der vises. 

BEMÆRK: Den flerårige fane er uafhængig af hvilke underkonti, år og budgetversion man har valgt på de 

andre faner – disse ting styres udelukkende af de to valgbokse på denne fane. 

 


