Balance
RapportID: 6
Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer
omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om økonomirapporter til LDV.
1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten giver et overblik over balancen med kolonnerne Primosaldo, Bevægelser og Ultimosaldo. Balancen er grupperet, jf. retningslinjer for regnskabsaflæggelse, som anført i ØAV
(www.oes.dk/OEAV).
2. Afvikling af rapporten
2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Specifikation af hvilke finanskonti, der indgår i rapporten, findes i vejledningen ”Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen” på Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk).
I denne rapport er ultimoposter altid medtaget, hvilket hænger sammen med at ”overført
overskud” indeholder opsamling fra resultatopgørelseskonti.
2.2. Parametervalg ved rapportafvikling
Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- samt Slutdato vigtige at forholde sig til
for at få en overskuelig rapport.
3. Den færdige rapport
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Der findes en underrapport, som kaldes ved at klikke på de blå tekster. Her er det muligt at se
konti, som indgår i gruppen.
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4. Logbog for rapporten

Dato/Version
2020-04-28
2015-05-27
2015-04-23
2014-02-18
2011-05-09
2011-03-17
2009-11-19

2009-09-28

2009-05-28
2009-03-31
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017
Nyt design
Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel
Fjernet dimensioner der ikke anvendes i filter
Rettet udskriftsopsætning til A4
Opgraderet til Reporting Service Sql 2008 r2
1. Som default medtages ultimoposter nu
2. Underrapport under passiver virker igen.
3. På underrapporten er sortering på beløb fjernet.
1. Kan nu håndtere 10 cifrede dimensionkoder
2. Parameter til valg af om ultimoposter medtages
eller udelades er skjult.
3. Kan håndtere beløb på 1 mia.
1. Der sorteres på finanskonti i underrapport
2. Regnskabsparametre overføres til underrapport
1. Frigivelse af rapporten
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