SAM Regnskabserklæring
RapportID: 222
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 Økonomi rapporter til LDV.
1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten skal bruges af SAM til regnskaberklæringerne. Den er bygget til at trække ud i Excel
og lægges som bilag til erklæringen
2. Afvikling af rapporten
2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Rapporten tager alle åbne poster til og med sidste lukkede periode i Navision Stat.
2.2.Parametervalg ved rapportafvikling
Der er kun et parameter og det er Regnskab, det er ikke muligt at vælge dimensioner.
3. Den færdige rapport
På alle rapportdele er der et ”Linje nr.” som kan bruges som henvisningsnummer i
regnskabserklæringen.(F.eks. Forfaldne debitorposter linje 12)
Rapporten er bygget op i 6 dele.

1. Generelle oplysninger om rapporten, hvor man kan se datoer for opdateringerne.

2. Afstemning af debitor og kreditorkonti, hvor der er summeret på valutakode og
bogføringsgrupper for kreditor og debitor samlekonti.

Beløbene vises i regnskabsvaluta, men valutakoden viser det oprindelige bogførte valuta.
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3. Forfaldne debitorposter, hvor de åbne debitorposter listes pr. debitor.
Står en debitor i kredit vil debitornummer og restbeløb stå med rødt.
De ældste poster står med bogføringsdatoen i rødt.

4. Debitor – aldersfordelt saldo viser en liste over debitorerne med en fordeling af alderen på
posterne.
Grafen viser fordelingen for hele virksomheden.

5. Kreditor – saldo til dato, viser en oversigt over kreditorernes forfaldne åben poster.
Står en kreditor i debet vil kreditornummer og restbeløb stå med rødt.
De ældste poster står med bogføringsdatoen i rødt.

6.

Dokumentation er så man kan se hvornår rapporten er udskrevet og med hvilke kriterier.

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-03-31
2016-07-01
© Økonomistyrelsen

Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017
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