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Kontoskema 

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller 

nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. 

I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves 

ved hjælp af kontoskemaet. 

Nyt kontoskema 

 

Det nye kontoskema oprettes via Økonomistyring – Finans – Analyse & 

rapportering – Kontoskemaer. 

For at se de kontoskemaer, som allerede er oprettet, trykker man på look 

up pilen i feltet Kontoskemanavn øverst i skærmbilledet. 

 

For at oprette et nyt kontoskema: tryk på F3, og der indsættes en ny linie. 

Indtast derefter navn og beskrivelse. 

Navn: f.eks. regnrapp 

Beskrivelse: f.eks. regnskabsrapport 

Hvis man opretter mange kontoskemaer, kan det være en fordel at oprette 

nye navne efter en fast struktureret plan, f.eks. DSM-100, DSM-110, etc., 

for at bevare overskueligheden. Beskrivelsesfeltet kan bruges til nærmere 

definition af, hvad det specifikke kontoskema viser. 

Standard kolonneformat udfyldes senere. 
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Det nyoprettede kontoskema vælges nu. 

 

Der indtastes data. 

Ønsker man at hente hele eller dele af kontoplanen kan dette gøres via 

knappen Funktion og punktet Indsæt konti. 

Felterne i kontoskemaet udfyldes på følgende måde. 

Rubriknr. 

Her indtastes nummeret på kontoskemalinien. Hvis det samme nummer 

benyttes flere gange anses disse linier som en gruppe. 

Henter man konti fra kontoplanen indsættes kontonummer i feltet 

rubriknummer. 

Advarsel: Undgå at oprette et rubriknr. med værdien ’100’. Det kan give 

problemer i forbindelse med %-beregninger. 

Beskrivelse 

Her indtastes beskrivelse til kontoskemalinien. 
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Sammentællingstype 

Her kan vælges mellem 4 forskellige:  

 Kontosum 
sammenlægger konti fra kontoplanen (summering af konti).  

 SumSum 
denne sammentæller sammentællinger fra kontoplanen (summering af 
sum-totaler).  

 Formel 
sammentæller rubrikkerne i kontoskemaet. 

 Angiv grundlag for procent 
bruges i forbindelse med visning af %-vis fordeling af rubrikker. 

Rækketype 

Her kan der vælges mellem: 

 Bevægelse 
Viser bevægelse for den valgte periode. 

 Saldo-til-dato 
Viser saldo-til-dato for den valgte periode. Denne rækketype vælges 
typisk ved visning af Balance-konti i kontoskemaet. 

 Startsaldo. 
Viser Startsaldoen på den første dato i den valgte periode. 

Beløbstype 

Her kan der vælges mellem Nettobeløb, Debetbeløb eller Kreditbeløb. 

Vis 

Bruges til styring af hvilke dele af kontoskemaet, som ønskes udskrevet: 

 Ja 
Rubrikken udskrives 

 Nej 
Rubrikken udskrives ikke 

 Hvis kolonne ikke nul 
Rubrikken udskrives, medmindre alle beløb i rubrikken er lig 0. 

 Ved positiv saldo 
Rækken udskrives kun, hvis saldoen for beløbene i rækken er positiv. 

 Ved negativ saldo 
Rækken udskrives kun, hvis saldoen for beløbene i rækken er negativ. 

 

Type 

Her kan vælges mellem følgende typer: køb, omkostning, værdireg., salg, 

reklamation og lagerværdi. Disse har betydning for bl.a. hvorledes poster 
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kategoriseres i i forbindelse med økonomioversigten på maskinerne. 

Derudover findes der udskrifter, som anvender disse typer. 

Fed 

Feltet markeres hvis kontoskemalinien ønskes udskrevet med fed skrift. 

Kursiv 

Feltet markeres hvis kontoskemalinien ønskes udskrevet med kursiv 

skrift.  

Understreget 

Feltet markeres hvis kontoskemalinien ønskes udskrevet med 

understreget skrift. 

Vis modsat fortegn 

Feltet markeres hvis man ønsker at vise modsat fortegn på 

kontoskemalinien. 

Vis modsat fortegn på solgte maskiner 

Feltet markeres, hvis man ønsker at udvalgte værdireguleringer ikke skal 

vises med modsat fortegn, når maskinen er solgt. F.eks. flytning af værdi 

til anden maskine. 

Sideskift 

Feltet markeres, hvis man på udskriften ønsker et sideskift efter den 

pågældende kontoskemalinie. 

 

Når kontoskemalinierne er indtastet skal det besluttes hvorledes 

kolonnerne skal vises, når kontoskemaet skal udskrives. 

 

Kontoskemaet består af 2 dele. Kontoskemalinier og kontoskema 

kolonner.  
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Ved opsætning af kontoskemakolonner vælges knappen Funktion og 

derefter Kolonneformat. 

Det er muligt at knytte kontoskemalinier og kolonneformat sammen, 

således at man ved udskrift af kontoskemaet automatisk får givet et 

bestemt kolonneformat. 

  

Kolonneformatet opbygges på følgende måde. 

Kolonnenr. 

Her kan man indtaste et kolonnenr. Dette nummer er helt valgfrit, man kan 

bruge samme kolonnenr. i flere linjer. Benytter man sig af dette, betragtes 

disse som en gruppe. Anvender man formler vil linier med samme 

kolonnenr. blive betragtet som én. 

Kolonnehoved 

Her indtastes den ønskede overskrift til kolonnen. 

Kolonnetype 

Her kan vælges mellem følgende: 

 Formel: bruges hvis man ønsker at lave egne formler  

 Bevægelse: bruges hvis man ønsker at vise bevægelsen i perioden. 

 Saldo til dato: Viser saldo pr. sidste dag i perioden. 

 Startsaldo: Viser saldo pr. første dag i perioden. 

 Regnskabsår-til-dato: Viser bevægelsen fra regnskabsårsstart til 
sidste dag i perioden. 

 Rest. Regnskabsår: Viser bevægelse fra periodens slut til 
regnskabsårets slutdato.  

 Hele Regnskabsåret: Viser bevægelsen for hele regnskabsåret. 

Posttype 

Her kan vælges mellem finansposter eller finansbudgetposter 

Beløbstype 

Her vælges om man ønsker beløbene vist som  
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 Nettobeløb: en sammentælling af både debet og kredit beløb 

 Debetbeløb: en sammentælling af debetbeløb. 

 Kreditbeløb: en sammentælling af kreditbeløb. 

Medtag ultimo dato 

Feltet markeres, hvis man ønsker at poster, som er bogført på ultimo 

datoen, medtages i kontoskemaet, hvis ultimo datoen ligger én dag før 

perioden, som man angiver i datofilter. Poster, der er bogført på tidligere 

ultimo datoer, vil altid blive medtaget.  

Formel 

Her kan du angive en formel. Resultatet af formlen bliver vist i kolonnen, 

når kontoskemaet udskrives. 

Feltet kan bruges til at udføre beregninger på andre kolonner. Andre 

kolonner angives via deres kolonnenumre. 

Du kan bruge følgende tegn i regneudtrykket: 

 + (addition) 

 - (subtraktion) 

 x (multiplikation) 

 / (division) 

 ^ (exponentiation) 

 () (parenteser) 

Vis modsat fortegn 

Feltet markeres, hvis man ønsker at vende fortegn på kolonnen.  

Sammenligningsdatoformel 

Feltet indeholder en datoformel, der angiver, hvilke datoer der skal bruges 

til at beregne beløbet i denne kolonne.  

Formlen bruges til at beregne beløbet fra sammenligningsperioden i 

relation til perioden, som er defineret af datofiltret i rapporten. 

Eksempel: -1Å giver samme periode et år tidligere 

Vis 

Her kan vælges mellem: 

 Altid: kolonnen vises altid 

 Aldrig: kolonnen vises aldrig 

 Hvis positiv: kolonnen vises kun hvis beløb er positivt 

 Hvis negativ: kolonnen vises kun hvis beløb er negativt 
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Afrundingsfaktor 

Her kan vælges mellem 

 Ingen afrunding 

 1 afrunding til hele enere 

 1000 afrunding til hele tusinde 

 1000000 afrunding til hele millioner. 

Kontoskema med fast kolonneformat 

Når kolonneformatet er oprettet kan dette knyttes til kontoskemaet. 

Dette gøres ved at vælge det ønskede kontoskema, og i dennes 

navneoversigt er det muligt at vælge og indsætte det kolonneformat som 

skal tilknyttes kontoskemaet. 

Udskrivning af kontoskema 

 

Når kontoskemaet ønskes udskrevet kan dette gøres fra vinduet 

Kontoskema og via knappen Funktion - Udskriv. 

Definitionsvinduet udfyldes som vist herunder. 

 

Klik på Udskriv for at udskrive på printer eller Vis udskrift for at se udskrift 
på skærm. 
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Denne udskrivningsfunktion, udskriver til en formular, der kan vise op til 5 

beløbskolonner. Har man valgt et kolonneformat, der indeholder mere end 

5 beløbskolonner, skal man gå i udskriftsmenuen og vælge en af de 

alternative rapporter til udskrivning af kontoskemer, f.eks. ’Kontoskema 

med 9 kolonner’. 

Udlæsning af kontoskema 

 

Der er i programmet mulighed for at udlæse kontoskemaet som et 

Microsoft Excel regneark.  

Vælg det ønskede kontoskema: 

 

For at udlæse kontoskemaet til Excel, tryk på knappen Skema og vælg 

oversigt: 

 

For at udlæse kontoskemaet til Microsoft Excel tryk på knappen Funktion. 
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Her kan vælges enten udskrivning af kontoskemaet eller udlæsning af 

kontoskemaet. 

Vælg udlæs til Excel. 

Inden man udlæser, skal man afgøre om der skal oprettes et nyt 

regneark, eller data skal tilføjes til et eksisterende regneark. 

 

Vælg Opret prj. mappe for at oprette et nyt regneark. 

 

Regnearket kan nu redigeres og gemmes på normal vis. 

 

Udlæsning af kontoskema til eksisterende regneark. 

Ønsker man at udlæse data fra kontoskemaet til et eksisterende regneark, 

vælges fra kontoskemaet knappen Funktion og punktet Udlæs til Excel. 
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I feltet indstilling vælges Opdater prj. mappe. 

I feltet Projektmappe – filnavn: her vælges regnearket, der skal udlæses 

til. 

I feltet regneark: vælges hvilket ark som data skal indsættes i. 

 

Vælg regnearket og tryk OK 

Tryk OK igen og nu udlæses de valgte data til det ønskede regneark. 

   

Regnearket kan nu redigeres og gemmes på normal vis. 


