Resultatopgørelse med budget
RapportID: 4
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 resultatopgørelsen holdt op mod et budget. Herved kan man
sammenligne de realiserede tal med de budgetterede. Tallene i resultatopgørelsen er grupperet, jf. retningslinjer for regnskabsaflæggelse, som anført i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) på Økonomistyrelsens hjemmeside (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.
2.2. Parametervalg ved rapportafvikling
Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato samt Budget vigtige at forholde sig til for at få en informativ rapport. I parametervalget kan man desuden nuancere Resultatopgørelsen med at udvælge/fravælge dimensionerne.
3. Den færdige rapport
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I ovenstående skal det bemærkes, at baggrunden for et specifikt forbrugstal kan udspecificeres
via underrapporten. Underrapporten kaldes ved at klikke på forbrugstallet, der er markeret
med blåt i rapporten.
4. Den færdige underrapport
Du åbner parametervalg i toppen af underrapporten via det grå felt med en hvis pil. Her får
man mulighed for at vælge hvilke dimensioner, der skal vises i underrapporten.

5. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-04-28
Januar 2018
2015-06-25
2015-06-25
2014-10-24
2014-08-13
2014-02-18
2011-05-09
2011-03-17
2009-09-22
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017
Tilrettet version
Rettet underrapport version (2016-05-27) så synlighed er korrekt
Designrettelser
Designrettelser
Design
Fjernet dimensioner, der ikke anvendes i filter.
Rettet udskriftsopsætning til A4.
Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2.
1. Kan vise beløb på 1 mia.
2. Underrapport viser ikke balancekonti ved ”drilldown”
3. Underrapport kan vise 10 cifrede dimensionskoRapportdokumentation
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der.
1. Nu sorteres finanskonti på underrapport.
1. Frigivelse af rapporten.
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