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Periodisering af indtægter og udgifter 

 

For at fordele en indtægt eller en udgift i en periode, ud over den periode hvor 

transaktionen blev bogført, kan man bruge funktionen til automatisk periodisering af 

indtægter og udgifter inden for et angivet skema. 

For at fordele indtægter og udgifter på de involverede regnskabsperioder, skal man 

oprette en periodiseringsskabelon for den ressource, vare eller finanskonto, som 

indtægten eller udgiften skal bogføres til. Når man bogfører det relaterede salgs- eller 

købsbilag, periodiseres indtægten eller udgiften til de involverede regnskabsperioder i 

overensstemmelse med en periodiseringsplan, som er omfattet af indstillingerne i 

periodiseringsskabelonen og bogføringsdatoen.  

Perioderne i en periodisering beregnes ud fra de periodelængder, der er oprettet i 

vinduet for ”Regnskabsperioder”. Her er det mest almindeligt, at periodelængden er 

sat til én måned.  

 

Konfiguration af finanskonto til periodisering   

 

 

Uanset om det er periodisering af indtægter eller udgifter, skal der oprettes en 

balancekonto i finanskontoplanen til modpostering af periodiseringerne.  

 Til periodisering af indtægter anbefales det, at oprette en finanskonto under 
Aktiver i balancen med navnet ”Periodiserede indtægter”. 

 Til periodisering af udgifter anbefales det, at oprette en finanskonto under 
Passiver i balancen med navnet ”Periodiserede udgifter”. 
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Konfiguration af periodiseringsskabelon 

 

 

Periodiseringsskabeloner oprettes under Afdelinger – Økonomistyring – Opsætning – 

Periodiseringsskabeloner. Efterfølgende påføres periodiseringskoden til den 

Ressource, Vare eller Finanskonto, hvor de skal gælde. 

Vælg handlingen ”Ny” for at oprette en ny periodiseringsskabelon. 
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Udfyld felterne ’Periodiseringskode’ og ’Beskrivelse’ efter behov, f.eks. ’3M’ og 

’Periodisering 3 måneder’. 

Vælg den ’Periodiseringskonto’, der gælder for hhv. periodiserede indtægter eller 

periodiserede udgifter, afhængig af hvor periodiseringskoden skal benyttes. 

I feltet ’Periodiseringsprocent’, kan der angives hvor stor en andel i procent af det 

posterede beløb, der skal periodiseres i flere perioder. Hvis det er hele beløbet, der 

skal periodiseres, vælges 100%. 

I feltet ’Beregningsmetode’ skal man angive, hvordan feltet ’Beløb’ for hver periode i 

vinduet Periodiseringsplan beregnes. Der kan vælges mellem: 

 Lineær 
De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antal perioder, fordelt 

efter periodelængden. 

 Lig med pr. periode 
De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af perioder, 

fordelt jævnt på peroderne. 

 Dage pr. periode 
De periodiserede beløb beregnes i overensstemmelse med antallet af dage i 
perioden. 
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 Brugerdefineret 
De periodiserede beløb beregnes ikke, men skal udfyldes manuelt i vinduet 
Periodiseringsplan. 

I feltet ’Startdato’ skal man angive, hvorledes periodiseringsplanen skal oprettes 

med hensyn til bogføringsdatoen for de enkelte periodiseringsposter. Der kan vælges 

mellem: 

 Bogføringsdato 
Hvis bogføringsdato på posteringen er d. 07-09, vil bogføringsdatoer i 
periodiseringsplanen blive 07-09, 07-10, 07-11 etc. 
 

 Start af perioden 
Hvis bogføringsdato på posteringen er d. 07-09, vil bogføringsdatoer i 
periodiseringsplanen blive 01-09, 01-10, 01-11 etc. 
 

 Slut på periode 
Hvis bogføringsdato på posteringen er d. 07-09, vil bogføringsdatoer i 
periodiseringsplanen blive 30-09, 31-10, 30-11 etc. 
 

 Start af næste periode 
Hvis bogføringsdato på posteringen er d. 07-09, vil bogføringsdatoer i 
periodiseringsplanen blive 01-10, 01-11, 01-12 etc. 

 

I feltet ’Antal perioder’ angives det antal perioder, som periodiseringen skal gælde 

for. 

I feltet ’Periodebeskr.’ skal man angive opsætningen for den beskrivelse, der vises 

på de poster, der dannes ved periodiseringsbogføringen. Der kan indsættes nogle %-

værdier, der automatisk udfyldes, når periodebeskrivelsen dannes. Disse %-værdier 

er: 

 %1  =  Dagens nummer for periodens bogføringsdato 

 %2  =  Ugens nummer for periodens bogføringsdato 

 %3  =  Månedens nummer for periodens bogføringsdato 

 %4  =  Månedens navn for periodens bogføringsdato 

 %5  =  Regnskabsperiodens navn for periodens bogføringsdato 

 %6  =  Regnskabsåret for periodens bogføringsdato 

Eksempel:  

Bogføringsdatoen er 07-09-2018. Hvis der angives ’Periodiserede udgifter for %4 

%6’, vil den viste beskrivelse være ’Periodiserede udgifter for september 2018’. 
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Tildeling af periodiseringsskabelon 

 

 

Åben kortet for den ressource, vare eller finanskonto, der skal kunne bogføres 

periodiseringer for. I alle tilfælde findes feltet ’Standardperiodiseringsskabelon’ på 

oversigtspanel for ’Fakturering’. I nedenstående er periodiseringsskabelonen 3M 

tilføjet finanskontokortet for ’Periodiseret husleje’. 

  

Når kontoen, hvorpå der er angivet en ”Standardperiodiseringsskabelon” anvendes i 

ordremodullet eller i kladder, beregnes der automatisk periodiseringsbeløb i 

forbindelse hermed. 

I nedenstående eksempel er der oprettet en kladdelinje, hvorpå kontoen for 

periodiseret husleje er benyttet. 
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I båndet på finanskladden findes under fanebladet Handlinger, funktionen 

’Periodiseringsplan’. Ved at vælge denne funktion, vises hvorledes kladdelinjen vil 

blive periodiseret til de perioder, der er valgt i den pågældende 

periodiseringsskabelon. I nedenstående eksempel er der valgt periodisering i 3 

perioder (måneder), hvor startdatoen for periodiseringen er sat til ”Start af periode”.  

 

Som det ses er bogføringsdatoen i kladdelinjen sat til d. 07-09-2018, men i 

periodiseringsplanen er denne ændret til 01-09-2018. 
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Der kan i periodiseringsplanen laves ændringer af startdato og beregningsmetode og 

antallet af perioder. Laves der ændringer til det foreslåede, vil disse ændringer gælde 

for de posteringer, der dannes når kladden bogføres. 

Efter bogføring af kladden, vil der være dannet følgende finansposter på kontoen for 

”Periodiseret husleje”. Posterne vil ligeledes være modposteret på den oprettede 

konto for periodiserede udgifter, som blev oprettet i starten af denne vejledning. 

 

 

 

 

 


