Økonomi – kuber

Gennemgang af:
 Ressourcekuben
 Opfølgningskuben
 Anlægskuben

Ressourcekuben
• Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource
have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.
• KRAV: At data fra tidsregistreringssystem overføres via GIS til
Navision Ressourcemodul, og at ØS LDV indeholder både SLS
og Navision.

Tidsreg.
system

Overføres via GIS

Navision
ØS LDV
SLS data

Hvorfor fordele lønnen ud på opgaverne?
• ”Vi skal vide, hvor mange penge vi bruger, og hvad vi får for
dem”
• Det er en forudsætning, at der skabes overblik over, hvad
institutionens opgaver/ aktiviteter reelt koster for at kunne
styre og identificere;
• Hvor er der råderum?
• Hvor er der risiko for overskridelser af budget mv.?
• Lønnen er en central omkostningsdriver (ca. 2/3 af udgifterne
er lønudgifter) og derfor en væsentlig udgift at få fordelt ud på
institutionens opgaver/aktiviteter.

Ressourcekuben
• Personerne fra ressourcemodulet i Navision får tilknyttet
lønnen via deres CPR-nr.
• Løndele vedrørende rapportløndelsgrupperne: Basisløn,
Pensionsbidrag, Faste lokale tillæg, Midlertidige lokale tillæg,
Åremålstillæg, Rådighedstillæg, Øvrige faste tillæg, Plustid,
Lokale engangsvederlag, Udbetalt over/merarbejde, Særlige
LKO §3, Særlige udbetalinger, Undervisning/Censurering,
Øvrige engangsudbetalte løntillæg medtages i beregningen
af lønnen
• Når der kommer nye løndata, genberegnes lønomkostningerne.
• Lønomkostningerne beregnes ud fra det præsterede antal
timer.

Ressourcekuben
• Lønomkostninger knyttet til en ressourcepost opgøres som en
beregnet timepris ganget med den anvendte tid.
Eksempel: En månedsløn på 20.000 kr., hvor der er tidsregistreret 150 timer, giver en timepris på 133,33 kr. Hver
enkelt ressourcepost (tidregistrering) får ganget tiden med
denne timepris.
• Værdifelterne er opdelt i:
Faktisk løn
Finansårets løn (gnm.)
Forrige finansårs løn (gnm.)
Løbende 12 måneders løn (gnm.)

og under hver gruppe findes der tre værdifelter:
Den samlede løn
heraf reguleringer
En timepris

Ressourcekuben
Lønnen, der vises for fx august 2013, vil for de enkelte felter
være:
Værdifelt

Beskrivelse

Faktisk løn

Den faktiske udbetalte løn for august
2013

Finansårets løn

Den gennemsnitlige løn for januar –
august 2013

Forrige finansår løn

Den gennemsnitlige løn for januar –
december 2012

Løbende 12 måneders løn

Den gennemsnitlige løn for september
2012 – august 2013

Ressourcekuben
Hvis den valgte periode er august 2013, vil lønnen der vises for
de forskellige værdifelter være:
Løbende 12 måneders løn
beregnet som et gennemsnit

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2012

Forrige finansårs løn beregnet
som et gennemsnit

Faktisk
løn

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
2013

Finansårets løn beregnet som
et gennemsnit

Ressourcekuben
• Udvalgte aktiviteter med oplysning om forbrugt tid og
lønudgiften.

Opfølgningskuben
• Hvornår bruger man de forskellige værdifelter vedrørende
Forbrug og Budget ?
Nogle værdifelter syntes at vise det samme, men der kan være
forskel i, hvordan de bruges.

Opfølgningskuben - forbrug
Hvis man den 1. juli 2013 i dimensionen Tid som rapportfilter
vælger perioden april 2013 vil værdifelterne indeholde forbrug
for følgende perioder.

Periodens Saldo

Periodens Saldo – samme periode sidste år
Saldo – Sidste år ÅTid

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012

Saldo - Hele året før sidste år *
Saldo - valgte år minus 2 år

*

Saldo – indtil sidst valgte periode
Saldo Åtid

Saldo - Hele sidste år *
Saldo - valgte år minus 1 år

Saldo tidl. År

Altid i forhold til indeværende år – pr. 1 juli 2013 altså 2013

01 02 03 04 05 06 07
2013

Saldo indeværende år *

Opfølgningskuben - forbrug
• Hvornår skal de forskellige værdifelter vedrørende forbruget så
anvendes. Det er afhængigt af, hvor man har Tidsdimensionen
(rapportfilter, kolonne-/rækkeetiket) og hvilke perioder man
laver opfølgning på.
• Visse værdifelter kan ikke benyttes ved multiselect i
rapportfilter, da beløbet bliver blankt. Det gælder fx
Saldo Åtid, Saldo – valgte år minus 1 (eller 2) år, Saldo –
sidste år Åtid, Periodens saldo – Samme periode sidste år.
Benytter man i stedet Tidsdimensionen som kolonne/rækkeetiket skal man være opmærksom på subtotalerne,
da disse kan indeholder mere end det valgte i
tidsdimensionen for værdifelterne Saldo Åtid og Saldo –
Sidste år Åtid.

Opfølgningskuben

Data fra Juli 2013

Data fra Januar - Juli 2013

Opfølgningskuben

Nogle værdifelter er ikke afhængig af tidsdimensionen

Opfølgningskuben
• Det er muligt at foretage drillthrough i kuben.
• Drillthrough betyder, at man kan komme til at se de posteringer, der ligger til grund for det opsummerede beløb i kuben.
• Drillthrough kan ikke foretages, hvis man har foretaget multiselect på en dimension i rapportfilteret.
• Drillthrough kan foretages på felterne:
• Periodens saldo
• Periodens budget
• Periodens disponeringer

Opfølgningskuben
• Man foretager drillthrough enten ved at dobbeltklikke på
beløbet eller ved at højreklikke og vælge Flere handlinger

Opfølgningskuben
• Drillthrough skal foretages i den celle, man ønsker at se
posteringer for.
Hvis man foretager drillthrough, når man står i cellen ved den
blå pil – returneres alle poster for 2013 for 306 – Rengøring.
Hvis man derimod står ved den røde pil – returneres alle
poster for 2013 for 306 – Rengøring, 228080 – Rengøring, 210
– Sverige, 1039 Malmø

Opfølgningskuben
• Oplysningerne returneres i et nyt ark

• Som standard returneres de første 1.000
rækker. Hvis man har brug for at returnere
flere end 1.000 rækker, kan dette ændres i
Forbindelsesegenskaber.

Opfølgningskuben - budget
Hvis man den 1. juli 2013 i dimensionen Tid vælger perioden april
2013, vil værdifelterne indeholde budget for følgende perioder.
Periodens budget
Budget Åtid *

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012

Budget tidl. År *

*

Afhængig af året, der er valgt i tidsdimensionen

01 02 03 04 05 06 07
2013

Budget indeværende år
Budget valgte år *

Opfølgningskuben
Beregnet felt

Beskrivelse

Budget – resten af valgte år

Budget valgte år – Budget Åtid

Periodens restbudget

Periodens budget – (Periodens disponeringer +
Periodens saldo)

Prognose valgte år

Saldo ÅTid + Budget resten af valgte år

Restbudget tidl. År

Budget tidligere år – Saldo tidligere
År

Restbudget Åtid

Budget ÅTid – (Disponeringer ÅTid +
Saldo Åtid)

Årets restbudget

Budget valgte år – Saldo Åtid

Årets restbudget – valgte år

Budget valgte år – Periodens saldo

Anlægskuben
• I anlægskuben fremskrives afskrivningerne for resten af
anlæggets løbetid
Det fremgår af dimensionen Fremskrivning (Ja/Nej), om et
afskrivningsbeløb er fremskrevet eller ej
Datoen for de fremtidige afskrivningerne bliver registreret på
dimensionen Anlægsdato. Anlægsdatoen indeholder bogføringsdatoen for de realiserede afskrivninger, hvorimod
bogføringsdatoen vil være blank (01-01-1753) for de
fremskrevne afskrivninger.

Anlægskuben
• I Navision er det muligt at oprette Budgetanlæg. Dette gør det
muligt at oprette et anlæg med de forventede investeringer. I
kuben vil man så kunne se de fremtidige afskrivninger.
Dette giver mulighed for at se et totalt budget på de fremtidige
afskrivninger.

