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Nye muligheder i regnskabsbalancen
Denne opdatering gør det muligt at se en tidligere periodes tal på balancen. Uanset om man
udskriver balance for en måned, et kvartal, halvår eller et helt år – så kan man vælge at få den
normale budgetkolonne udskiftet med en periode man synes er relevant. Det er dog et krav at
man tidligere har gemt denne periode – også via balanceprogrammet.
Programmet har grundlæggende fået to nye felter:
1) Et felt hvor du vælger om budgetkolonnen skal erstattes af en tidligere gemt periode.
2) Et felt hvor du angiver et periodenavn for den balance du er ved at udskrive. Netop denne
funktion gør det muligt senere at sammenligne med denne periode.
Hvis du ikke kan se ”lyset” i denne nye funktion skal du blot skrive B til budget og Nej til at
gemme perioden – så virker alt som det plejer.
Den nye funktion er meget fleksibel. Du kan udskrive en månedsbalance hvor du sammenligner
med måneden før, og du kan udskrive en hvor du sammenligner med samme måned sidste år
og du kan vælge at sammenligne hver måned med årsresultatet fra sidste år. For at få glæde af
disse muligheder skal man dog huske at navngive perioden når man udskriver en balance. Og
når man afslutter et år skal man både udskrive/gemme den sidste måned og hele året.
Programmet vil selv foreslå et gemme-navn når du udskriver månedsbalancer. Angiver du andre
perioder skal du selv angive navnet. Hjælpefunktionen i balancen er udbygget væsentligt
således at hver felt viser 5 liniers vejledning. Her kan du også se forslag til navngivning af
perioderne.
Den første gang du anvender det nye program kan du altså ikke sammenligne med noget, da du
jo ikke har gemt nogle tidligere perioder.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Akrobaten support – tlf.: 7023 5050
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