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1 Innledning Total Periode

1.1 Forord

Total Periode er et hjelpemiddel for å utarbeide oversiktlige perioderegnskap på en rask og enkel
måte. Ettersom programmet er utarbeidet over samme lest som resten av programmene i Total-
familien, skal du kunne nyttegjøre deg all den kunnskap og erfaring du har opparbeidet deg tidligere.
 

Videre har vi prioritert å lage enkle og oversiktlige regnskapsrapporter. Brukerne av
perioderegnskapene har ofte begrenset regnskapskompetanse, men har likevel behov for å vite
hvordan den løpende driften går. 
 

Med Total Periode kan du utarbeide rapporter med samme detaljgrad som klienten er vant med å få i
forbindelse med årsavslutningen, samt utarbeide resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.



2 Total Periode

© 2014 Mokastet Data AS

2 Arbeidsmetode

2.1 Last inn/klargjør klient

Når du starter Total Periode må du angi hvilken måned som skal benyttes som nå-periode. Hvis det
er første gang du benytter Total Periode for klienten, må du i tillegg svare Ja på spørsmål om å laste
programmodulen for denne klienten.

2.2 Få grunnlagstallene på plass

Klientens kontoplan og driftsmiddelkartotek blir automatisk hentet fra sist utførte årsoppgjør.
Grunnlagstallene kan videre enten importeres eller registreres manuelt.

Se nærmere om saldobalanseimport under pkt. 4.2.

2.3 Velg periodeinndeling

Når grunnlagstallene er på plass kan du velge hvilken periodeinndeling du ønsker.

Dette er nærmere beskrevet i pkt. 8 - Periodeinndeling.

2.4 Utarbeid budsjett(er)

I Total Periode har du anledning til raskt og effektivt å utarbeide både resultat- og likviditetsbudsjett.
Det foreslås at du finner ut på hvilke grunnlagstall du ønsker å utarbeide budsjettene for klienten. Du
kan utarbeide resultatbudsjett på grunnlag av importerte regnskapstall, forrige års resultatbudsjett
eller import av excel-fil. 

Etter at resultatbudsjettet er utarbeidet har du et godt grunnlag til automatisk å anvende tall fra
budsjettet for sammenligning mot klientens oppnådde resultater, avviksanalyse mv. 

På grunnlag av utarbeidet resultatbudsjett kan du også generere likviditetsbudsjett. 

Budsjetter er nærmere beskrevet under pkt. 9

2.5 Skriv ut rapporter

Du kan skrive ut rapporter til skriver, skjerm, Total PDF-Generator, E-post, samt til Web.

Tilgangen på utskriftsalternativer avhenger av hva man har lisens for.

2.6 Publiser økonomiske data til Total Webrapportering

Dersom du har lisensiert Total Webrapportering kan du publisere både data og rapporter fra Total
Periode til web.

Dette er en løsning som vi ikke berører ytterligere i denne brukerveiledningen, men viser til Mokastet
Data AS tlf. 69158400 for ytterligere informasjon. Se også våre hjemmesider www.mokastet.no
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3 Starte Total Periode

3.1 Programikon Total

Total Periode åpnes på samme måte som andre Total-moduler via felles ikon «Total 2014» på
skrivebordet. 

3.2 Aktivere modul for perioderegnskap

For å aktivere Total Periode, er det viktig at du markerer "Periode" i feltet for programmoduler i nedre
høyre i klientregisteret. Etter at du har gjort dette, kan du markere den klienten du ønsker å arbeide
med. 

3.3 Valg av periode

Ved oppstart av klient må du velge hvilken periode du ønsker å rapportere for. Velg først hvilket år du
ønsker å arbeide med og deretter aktuell måned.

Vær oppmerksom på at du må velge år 2015 (og måned) dersom du skal utarbeide budsjett for 2015,
eller rapportere for en periode i 2015.



4 Total Periode

© 2014 Mokastet Data AS

4 Kontoplan/Saldobalanser

Perioderegnskapets grunnlagsverdier.

4.1 Felles kontoplan

Kontoplanen er felles for alle perioder som opprettes for klienten. Dersom du tidligere har utarbeidet
årsoppgjør for klienten, tar Total Periode utgangspunkt i den kontoplanen ved første gangs
opprettelse. Etter hvert som du importerer eller registrerer saldobalanser, vil nye konti automatiske bli
opprettet i kontoplanen.
 

4.2 Importere saldobalanse fra økonomisystem

For å starte rutinen for saldobalanseimport, må du ha bildet for saldobalanse fremme før du velger på
båndet Saldobalanse | Importer.
 

Importrutinen er utarbeidet som en veiviser som hjelper deg trinnvis gjennom de forskjellige valgene.

Du kan velge mellom to ulike importprosedyrer:
System med integrasjon: Saldobalansefil importeres direkte fra økonomisystem.
System med ordinær filbasert import: Saldobalansefil må eksporteres/genereres fra
økonomisystem før import i Total.

 

Før du starter rutine for filbasert import må du ha eksportert en fil fra økonomisystemet ditt. Hvordan
dette gjøres, er forskjellig fra system til system. Les derfor mer i brukerdokumentasjonen til ditt
økonomisystem om hvordan du utfører dette trinnet.
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4.3 Direkte import

Angi hvilket økonomisystem med integrasjon som du
ønsker å importere saldobalanse fra. Klikk på
knappen Neste for å gå videre.

Integrasjon mot et økonomisystem gir deg muligheten
til å importere flere saldobalanser samtidig. På denne
måten kan man lese inn månedsvise saldobalanser
fra f.eks januar til juni i en og samme operasjon.
Dermed blir alt nødvendig datagrunnlag  for et
halvårsregnskap tilgjengelig på en gang.

Hvis ditt system ikke finnes i listen, kan du ta kontakt
med Mokastet Data AS for å melde din interesse.

4.3.1 Innstillinger databaseoppsett

I denne dialogen angir du ulike opplysninger om
systemoppsettet for økonomisystemet, bl.a.
maskinnavnet til den maskinen som inneholder
økonomisystemets database, samt eventuelle
påloggingsinformasjon.

Hvilke opplysninger som er påkrevd i denne dialogen
avhenger av hvilket økonomisystem som benyttes.

I dialogens venstre område kan du registrere opplysninger som skal være felles for alle brukere. Er
det behov for individuelle opplysninger for en eller flere brukere, kan man angi disse på høyre side,
etter at man har krysset av for "benytt spesielle verdier for innlogget bruker".

Verdiene på høyre side (brukerspesifike) overstyrer de delte opplysningene.

4.3.2 Velg klient for import

I dette bildet får du oversikt over alle klientene du kan
importere saldobalanse i fra.

Marker aktuell klient i listen og klikk på Neste.

Har du en lang klientliste, kan du starte å skrive inn
søkeord i  aktuell kolonne på den øverste linjen.

Videre fremgangsmåte er lik for begge
importprosedyrer.
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4.4 Filbasert import

Du må først angi hvilket økonomisystem som har
produsert filen som skal importeres. Klikk på knappen
Neste for å gå videre.
 

De forskjellige økonomisystemene har ofte litt
forskjellig format på disse filene. Mokastet Data AS
har derfor laget forskjellige import-filtre for de
forskjellige økonomisystemene.
 

Hvis ditt økonomisystem ikke står i listen over
tilgjengelige systemer, ber vi deg ta kontakt med
Mokastet Data AS. Vi kan lage import-filtre til de
fleste systemer.

Ønsker du at programmet skal huske hvilket økonomisystem som benyttes fra gang til gang, kan du
klikke på knappen Definer standardverdier for å angi standard økonomisystem. Du må her også angi
plassering av fil for import.

4.4.1 Angi fil som skal importeres

Når du eksporterer saldobalanseinformasjon fra
økonomisystemet, legges dette i en fil. Filen
plasseres som oftest et sted på harddisken.
Avhengig av økonomisystemet kan du selv
bestemme plasseringen og filnavnet på denne
filen, eller så inneholder økonomisystemet en
fast plassering og filnavn for denne filen. 
 

Du må nå angi for Total hvor filen som skal leses
inn er plassert. Dette gjør du ved å klikke på
knappen "Bla igjennom". 

Da viser Total en fildialog, hvor du kan angi
stasjon, mappe (katalog) og filnavn på filen som
skal importeres. Marker riktig fil og klikk OK i
fildialogen.
 

Når du returnerer fra fildialogen, viser Total stien
og filnavnet på filen som skal importeres. Hvis
dette er riktig, kan du klikke på knappen Neste
for å komme videre.
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4.5 Angi periode

Angi hvilken periode som saldobalansen tilhører. 

4.6 Forhåndsvise import

Kontroller koblinger om nødvendig. Dersom du har
tatt utgangspunkt i kontoplan  fra årsoppgjøret (som
skjer som standard), vil behovet for kontokoblinger
være begrenset ved videre import.

Merk! Du kan velge om du vil justere koblinger her
eller om du vil gjøre det i saldobalansevisningen
senere.

4.7 Fullføre import

Programmet viser nå en siste dialogboks hvor
valgene du har gjort gjennom denne prosessen
blir vist. 
 

Kontroller innstillingene og klikk på knappen
Fullfør for å utføre importen av informasjonen i
saldobalansefilen.

4.8 Import fra Excel

Du kan importere en saldobalanse som er lagret i en Excel regnearkfil. Filen må være organisert på
en bestemt måte. Formatet er beskrevet nedenfor. 
 

Regnearkfilen må formateres slik:
 

Kolonne A  Kontonummer
 

Kolonne B  Kontotekst
 

Kolonne C  Periode 1 
 

Kolonne D  Periode 2 (eventuelt)
 

Programmet leser fra og med rad 1 til og med rad 1000. Du kan maksimalt importere en kontoplan
med 1000 konti. Rader som mangler kontonummer i kolonne A blir ikke lest inn. Har du ikke
tallmateriale i en kolonne, tolker systemet dette som kr. 0,00.
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4.9 Manuell registrering av saldobalanse

4.9.1 Registrere saldobalanse

Du kan også registrere saldobalanse(r) manuelt. Dette gjøres i saldobalansebildet som hentes frem
ved å velge på båndet: Opplysninger | Regnskap | Saldobalanse.
 

4.9.2 Opprette historiske perioder

Som standard vises fjorårets
periode som historisk periode.
Dersom du har behov for å
registrere ytterligere historiske
perioder manuelt, gjøres dette  fra
båndet under Saldobalanse |
Periode |  Opprett ny

periode.
 

4.9.3 Beregning av perioderesultat

Når du importerer en saldobalanse for en historisk periode, kontrollerer systemet om den stemmer
debet/kredit. Er det avvik mellom klassesummene i klasse 1 og 2, benytter systemet differansen
som perioderesultat.
 

Perioderesultatet blir postert på konto "2051 Perioderesultat".
 

Dersom det "reelle" resultatet for den historiske perioden avviker i forhold til dette, kan du hente frem
perioder her og manuelt endre resultatet.
 

Perioderesultatet for nå-perioden blir fortløpende beregnet på bakgrunn av bruttofortjeneste-
beregninger, disponeringer og andre avsetninger som gjøres i programmet.
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5 Historiske periodedata

Total Periode må i motsetning til Total Årsoppgjør arbeide med flere saldobalanser/perioder av
gangen. For å håndtere dette, inneholder programmet et saldobalanseregister.
Saldobalanseregisteret inneholder alle historiske saldobalanser som enten er importert eller registrert
manuelt.

5.1 Hente Historiske periodedata

Du henter frem historiske peridoedata ved å velge: Opplysninger | Foretak | Hist.
periodedata.
 

I bildet for Hist. periodedata angis det for hver periode i hvilken grad det er differanser i
saldobalansene i linjen for «Kontrollsum.

For at Total Periode skal gi korrekte rapporter er det viktig at saldobalanser som importeres/
registreres alltid er akkumulerte. For best mulig grunnlagsdata, bl.a. for å kunne utarbeide budsjetter
(se kapittel 9), foreslås at saldobalanser importeres på månedlig basis. Man opparbeider også best
grunnlag for avviksanalyser mv med månedlige saldobalanser.
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6 Anleggsregister

Anleggsregisteret i Total baserer seg på de kontoene som finnes i klientens kontoplan. Ønsker du å
endre kontotekster og eventuelt kontokoblinger må du derfor gjøre dette i saldobalansebildet til
klienten. 

Ved at du bruker Total Periode har du en fin anledning til å holde Anleggsregisteret løpende ajourført.
Når du kommer til årsoppgjøret har du et oppdatert grunnlag som du kan importere til
årsoppgjørsklienten ved å velge «Importer fra periode» når du står i Anleggsregister. 

På tilsvarende måte kan du i Periode velge «Importer fra årsoppgjør». Når du har endringer av
betydning for Anleggsregister utført under utarbeidelsen av årsoppgjøret får du dermed et oppdatert
anleggsregister.

6.1 Hente anleggsregister

Anleggsregisteret hentes frem ved at du på båndet velger Opplysninger | Regnskap |
Anleggsregister, og du kommer til skjermbildet som vist nedenfor.

6.1.1 Fane: Anleggsregister

I dette bildet har du en oversikt over alle
anleggsmiddlene i anleggsregisteret.

Bildet består av ulike kolonner som bruker selv kan
skru av og på.
Ved å klikke på kolonnevelgeren oppe til høyre i
bildet får du frem en liste over alle kolonnene du
kan velge blant.

I anleggsregisterbildet har du også mulighet til
eksportere til PDF, Word og Excel.
Ved å klikke på eksport-ikonet oppe til høyre i
bildet kan du eksportere hele anleggsregisteret til
ønsket format.
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6.1.2 Fane: Avskrivning

Under fanen for Avskrivning kan du angi hvor mange måneder det skal avskrives for. Vi angir at det
ved korrekt valg av antall måneder ikke er differanser mellom anleggsregisterets avskrivninger og
bokført verdi avskrivninger. 
Ved kalkulering (F9) vil de avskrivningene som genereres her overføres til dialogen Avskrivninger. Det
er imidlertid ikke behov for å gå til dialogen Avskrivninger dersom du allerede har definert de
avskrivningene som skal bokføres. 
Basert på det som defineres av avskrivninger under denne fanen utarbeider Total Periode, på samme
måte som Total Årsoppgjør, systemposteringer som oppdaterer endelig saldobalanse og regnskapet.
Dokumentasjonen av posteringene finner du i rapporten Posteringsbilag.

6.1.3 Fane: Avstemming

I dette bildet viser vi en avstemming av Anleggsregisterets bokførte verdier og avskrivning
sammenholdt med regnskapet. Dersom det er differanser her, tilsier dette oppfølging av driftsmidler
med angivelse av hvilke konti det er differanser på, som gjør deg i stand til både å avdekke og
korrigere for eventuelle differanser.

6.1.4 Fane: Noter

Denne fanen viser deg noteoppstilling slik noter for henholdsvis varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler genereres til årsregnskapet. Det er da en forutsetning at du i bildet Noter | Note
anleggsmidler har definert at notegrunnlaget baseres på «Anleggsregister».

6.2 Detaljkort anleggsmiddel

Detaljkortet for et anleggsmiddel hentes frem ved å klikke på Konto, ID eller Beskrivelse på linjen for
aktuelt anleggsmiddel.  

Programmet foretar automatiske beregninger basert på de opplysninger som du har registrerer i
detaljkortet.

Beløp skal normalt registreres med positivt fortegn, ettersom det fremkommer av  teksten til feltet
hvordan beløpet skal behandles. Eksempelvis skal «Akkumulert avskrivning 01.01» alltid registeres
med positivt beløp.

Du kan navigere fra felt til felt ved hjelp av Tabulator-tasten.

 

Når du i Periode løpende ajourholder anleggsregisteret vil vi foreslå at du er bevisst på valg av «Nr.» i
feltet bak «Saldogruppe». Registrering av rett informasjon her, vil gi deg økt effektivitet når du senere
kommer til årsoppgjøret.
Under utarbeidelsen av årsoppgjøret kan du i RF-1084 (Avskrivningsskjema) benytte funksjonen
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«Hent tilgang/avgang» på menybåndet under området for Anleggsregister. 

6.2.1 Tilgang

Ved registrering av ny tilgang i året med måned / år (f.eks. 09/2014) vil det settes automatisk Tilgang
for registrering av beløp i feltet til tilgang. Måned for tilgang må angis. Avskrivning beregnes
automatisk basert på angitt avskrivningstype (lineær eller degressiv) og levetid år, regnes fra
anskaffelsesmåned.

I den grad man starter med tomt detaljkort og skal registrere inn historisk anskaffelseskost pr.01.01.,
har man anledning til å registrere anskaffelseskost via spesifikasjonsknappen til høyre for feltet
«Anskaffelseskost 01.01». Dette kan være aktuelt eksempelvis for et bygg anskaffet i 2002, påkostet
i 2004 og 2010.

6.2.2 Avgang

Ved avgang settes en hake for Avgang under Årets hendelser. Salgspris registreres i feltet «Avgang
til salgspris» med påfølgende angivelse av Måned for avgang. Oppført anskaffelseskost trekkes da
automatisk ned i feltet «Avgang til kostpris», som tilsvarer Anskaffelseskost. Samtidig blir beregning
av Gevinst / Tap (+/-) automatisk beregnet etter at avskrivning også er beregnet automatisk. 

Etter dette sitter du igjen med 0 i både Anskaffelseskost og Bokført verdi ved periodens slutt.

6.2.3 Tilskudd

Dette opptrer ikke hyppig, men gitt at det er mottatt tilskudd relatert til anskaffet anleggsmiddel
settes hake for tilskudd under Årets hendelser. Anskaffelseskost blir da redusert tilsvarende
tilskuddet, med virkning for avskrivning.

6.2.4 Nedskrivning

Dersom aktuelt driftsmiddel er nedskrevet i et tidligere år registreres beløpet i feltet «Akkumulert
nedskrivning» over feltet «Bokført verdi 01.01». Dersom det skal gjøres en nedskrivning i perioden/
året, settes hake under Årets hendelser. Du får da anledning til å dokumentere «Reell markedsverdi»
i nedre venstre del av detaljkortet. Valgfritt beløp registreres i feltet «Nedskrivning». Det må i tillegg
tas stilling til om nedskrivningen skal bokføres på aktuell konto i saldobalansen som driftsmiddelet er
koblet til (Bruk anleggskonto) eller om det skal bokføres på opprettet «samlekonto» for
nedskrivninger. 

Ved bruk av anleggskonto trekkes nedskrivningen til reduksjon av bokført verdi periodeslutt for aktuelt
driftsmiddel. Vær oppmerksom på at et driftsmiddel aldri skal nedskrives til mindre enn null. For øvrig
nevnes at du også har anledning til å reversere tidligere akkumulerte nedskrivninger i feltet
«Reversering av tidligere nedskrivning» som fører til at bokført verdi økes tilsvarende reverseringen. 

6.2.5 Kombinasjonshendelser

På samme anleggsmiddel (detaljkort) kan man se for seg at det vil kunne forekomme kombinasjoner
av hendelsene, f.eks. kan man både ha tilgang og tilskudd i samme periode. I så fall setter man en
hake for begge disse hendelsene og registrerer aktuelle verdier. 

6.3 Velge konto og saldogruppe for anleggsmiddel

Hvert enkelt anleggsmiddel må kobles til en eksisterende konto i saldobalansen. De alternativene
som vises i nedtrekksmenyen er eksisterende konti i saldobalansen. Dersom du ønsker å legge til
en ny konto må dette gjøres i saldobalansen, for at den skal være tilgjengelig i nedtrekksmenyen på
detaljkortet. 
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Basert på hvilken konto som velges vil Total foreslå hvorvidt anleggsmiddelet er avskrivbart
skattemessig eller ikke. Husk at dette kun er ment som en veiledning. Som bruker må du alltid ta
stilling til vårt forslag. 

På tilsvarende måte vil vi også foreslå saldogruppe basert på valg av konto. Vær oppmerksom på at
dersom du ikke har korrekt kobling på en konto i saldobalansen, vil dette kunne resultere i feil forslag
på saldogruppe. Du må derfor alltid ha et bevisst forhold til kontokoblinger i saldobalansen og
foreslått saldogruppe. 

Total foreslår også hvilken konto for regnskapsmessig avskrivning basert på valg av konto for knytning
av aktuelt anleggsmiddel. 

Av avgjørende betydning for våre forslag er kontoenes koblinger i saldobalansen (STD/NO). Dette
betyr at du må vurdere redigering av koblinger i saldobalansen, dersom du opplever at våre forslag
ikke er overensstemmende med dine forventninger. 

Den etterfølgende klassifisering av så vel konti, avskrivninger mv med virkning bl.a. for noter og
rapporter utarbeides på grunnlag av de til enhver tid eksisterende koblinger. Det er derfor viktig at du
som bruker kvalitetssikrer ditt arbeid både i saldobalansen og anleggsregisteret.

6.4 Bla mellom anleggsmidlene

Hvis du har detaljkort for et anleggsmiddel fremme på skjermen, kan du ved hjelp av knappene øverst
til venstre bla deg mellom de forskjellige anleggsmidlene.

6.5 Legge til nytt anleggsmiddel

Dersom du står i oversiktslisten, kan du under oppgaveområdet Anleggsmiddel velge kommandoen
"Nytt". Har du et detaljkort fremme, kan du benytte «Legg til»-funksjonen øverst til venstre i
detaljkortet for å legge til nytt anleggsmiddel.

6.6 Slette anleggsmiddel

I oversiktsbildet sletter du et anleggsmiddel ved å markere det for å klikke på slett-kommandoen på
båndet. Du kan også slette flere anleggsmidler samtidig. Har du detaljkortet fremme på skjermen,
klikker du på slett-symbolet på verktøylinjen.

6.7 Avrundingsregler

Som standard avrunder Anleggsregisteret bokført verdi pr periodens slutt til 1-krone. Ved overføring
fra gammelt driftsmiddelkartotek til nytt anleggsregister beholder vi den avrunding som var definert i
gammelt kartotek. Innføring av nytt anleggsregister har medført at vi nå avrunder med virkning for alle
anleggsmidler.

Man står i anleggsregisterets oversiktsbilde hvis man ønsker å endre avrunding, og kan velge mellom
alternativene

Ingen avrunding (tilsvarer beløp med to desimaler)
1-krone
10-kroner
100-kroner

6.8 Automatisk avskrivningslengde

Programmet vil automatisk foreslå en avskrivning beregnet ut fra avskrivningsprosent og hvilken
periode som er nå-periode. Utføres perioderegnskap for juni måned, vil systemet automatisk foreslå 6
måneders avskrivning. Unntaket er for tilgang og avgang, hvor du selv angir start-/stopp-periode for
avskrivninger.
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7 Automatisk justering av bruttofortjeneste

Når man utarbeider perioderegnskap, kan det oppstå store avvik mellom det vareforbruket som vises i
regnskapet og det som viser seg å være reelt i etterkant.
 

I slike tilfeller kan du benytte funksjonen for automatisk justering av bruttofortjeneste. Dersom du
gjennom de siste kontrollerte periodene, f.eks de to siste årsoppgjørene, eller etter halvårlig
varetelling har kommet frem til en gjennomsnittlig bruttofortjeneste på 40%, kan du benytte en slik
prosentsats også når perioderegnskapet settes opp.

7.1 Justering av bruttofortjeneste

Velg på båndet: Opplysninger | Diverse | Bruttofortjeneste.
 

 

Bestem om du ønsker regnskapets vareforbruk eller om du ønsker å beregne vareforbruket ut fra en
gitt bruttofortjeneste. Du kan evt. her også velge å ikke ta med bruttofortjeneste.
 

Systemet vil fortløpende justere vareforbruket slik at angitt bruttofortjenesteprosent blir benyttet i
perioderegnskapet.
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8 Periodeinndeling

8.1 Periodeinndeling

Du kan velge mellom følgende
periodeinndelinger, avhengig av hvilken
periode du har gått inn på: 
 

Måned
 

MVA-termin (2 månedlig)
 

Kvartal
 

Tertial
 

Halvår

Du kan endre periodeinndeling ved å velge på båndet: Rapporter | Inndeling | Periode.

Logisk vil du for Juli kun ha alternativet Måned, da det pr. Juli er tid for verken Termin, Kvartal, Tertial
eller Halvår, mens for August vil du ha både Måned, Termin og Tertial.

Total er programmert slik at du eksempelvis for juni ikke har anledning til å velge alternativet Tertial,
da dette er relevant kun ved månedene april, august og desember. 

Merk! De enkelte periodeinndelingene krever at forskjellige saldobalanser er registrert. Dersom du
har begrenset antall saldobalanser på plass, må du kontrollere at periode-verdiene blir korrekt
beregnet.

8.2 Aktuell periode

Helt nederst til høyre i statuslinjen vil du til enhver tid finne informasjon om hvilken periode du er
innlogget på, og hvilken periodeinndeling du har valgt.
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9 Budsjett

I Total Periode har du anledning til å generere både resultat- og likviditetsbudsjett.
Menyvalgene for dette finner du på menybåndet under Opplysninger | Budsjett

9.1 Resultatbudsjett

Ved generering av resultatbudsjett kan man velge å basere dette på et tidligere regnskap, budsjett
eller importere budsjett fra excel.

Med hensyn til excel-import er det en forutsetning at man har etablert en saldobalanse (kontoplan)
som er samsvarende med kontoer i aktuell fil for import. 

Man kan velge foregående års importerte saldobalanser som grunnlag for nytt budsjett, evt. en
kombinasjon av to siste år, dersom man ved utarbeidelse av budsjett for kommende år mangler de
siste periodetallene for siste år.
I tillegg vil man også ha anledning til å basere nytt budsjett på fjorårets budsjett, evt justert med %-
vise endringer.

9.1.1 Justeringsfaktorer

Ved første gangs generering av resultatbudsjettet kan man sette noen justeringsfaktorer for
prosentvis endring av grunnlagsdata.

Man kan velge en «Enkel» justering begrenset til å justere Inntekter og Kostnader, som vist i bildet
under med 5,0% på inntekter og 2,0% på kostnader.

Alternativt kan man velge "Avansert" justering. Dette innebærer at man gis anledning til å justere en
prosentvis endring pr. regnskapslinje i resultatregnskapet.

Vær oppmerksom på at når du allerede har opprettet et resultatbudsjett, står i arbeidsbildet for
resultatbudsjettet og deretter velger Faktorer på menybåndet, vil du kun få tilgang til Justering. Dette
er som følge av at det allerede eksisterer et budsjett, og vi har da skjult den opprinnelige øvre delen
som definerer hvilket grunnlag du utarbeider budsjettet på grunnlag av. 
Dersom du ønsker å få tilgang til denne igjen, må du da først velge Slett under Budsjett på
menybåndet. 
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9.1.2 Skjermbilde resultatbudsjett

Etter at faktorer er definert genereres resultatbudsjettet. Resultatbudsjettets arbeidsbilde har
regnskapslinjer på nivå med resultatregnskapet. Man har anledning til å klikke på +tegnet foran hver
regnskapslinje for å få opp en spesifikasjon av budsjettet på kontonivå.

På menybåndet har vi valgene «Oppdater grunnlag» og «Eksporter». Dersom man på et tidspunkt har
utarbeidet et budsjett og har innstilling R fordi man har Regnskap som grunnlag, og på et senere
tidspunkt oppdaterer grunnlag med nye saldobalanser, er grunnlaget for budsjettet oppdatert. Hvis
man deretter ønsker at dette også skal slå med virkning for resultatbudsjettet, aktiverer man dette
med «Oppdater grunnlag».
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«Eksporter» velges dersom man ønsker å eksportere resultatbudsjette til excel. En «Lagre som»-
dialog aktiveres da, og du som bruker tar stilling til hvor du vil lagre aktuell budsjett-fil i excel-format.

Ønsker man en visning hvor samtlige regnskapslinjer er spesifisert, kan man på menybåndet velge
«Kontospesifisert» under område for «Linjer».

9.1.3 Korrigere verdier

Når man man viser spesifikasjon av kontolinjer blir tallene blå. Blå tall betyr forslagsverdier som
bruker selv har mulighet for å overstyre. Klikker man på et blått felt får man tilgang til å justere
beløpet med enten Prosent eller Kr.
Etter korrigering av verdi blir tallet rødt, slik at det er enkelt å se at tallet er overstyrt.

Utgangspunktet for budsjettet er regnskapsmessige verdier. Dette er angitt med en "R" etter
kontoteksten. Ønsker man i stedet å benytte manuelle verdier for budsjettet kan man klikke på "R"
symbolet og i stedet velge "M". Feltene blir da grønne for manuell registrering.

Alle justeringer som bruker foretar blir øyeblikkelig hensyntatt og oppdatert i budsjettet.

9.1.4 Rapport resultatbudsjett

Ønsker du å skrive ut rappporten resultatbudsjett går du Fil | Skriv ut | Resultatbudsjett eller klikker
på "Skriver" symbolet blant hurtigknappene oppe til venstre i bildet.
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9.2 Likviditetsbudsjett

I Total Periode har du mulighet til å generere et likviditetsbudsjett basert på resultatbudsjett.

Generering av likviditetsbudsjett betinger at det defineres en likviditetsprofil med angivelse av faktorer
på områder av betydning for likviditeten.

Merverdiavgift er sentralt med hensyn til likviditetsbudsjett, ettersom alle regnskapstall forutsettes
hensyntatt for merverdiavgift. Dersom virksomheten du budsjetterer ikke driver avgiftspliktig
omsetning, skal du ikke ha hake for «Registrert for MVA». 
I motsatt fall setter du hake for «Registrert for MVA». Det vises for øvrig til punkt 9.2.2. Korrigere
faktorer.

Faktureringsprofil og betalingsbetingelser er to avgjørende forhold hvor man må definere hvilke
faktiske forhold som skal legges til grunn. 

Alternativer med hensyn til faktureringsprofil er som følger:

Første dato i måned
Midt i måned
Siste dato i måned

De ulike faktureringsprofilene gir mening i kombinasjon med betalingsbetingelser angitt med følgende
alternativer:

Kontant
15 dager
30 dager
45 dager
60 dager
90 dager

Disse alternativene har vi valgt å gi anledning til å definere overfor klientens motparter gruppert på:

Kunder
Vareleverandører
Andre leverandører

Skillet mellom «Vareleverandører» og «Andre leverandører» er i Total Periode trukket opp mellom
kontoklasse 4 og kontoklassene 5, 6 og 7, hvor klasse 4 gjelder vareleverandører, mens "Andre
leverandører" gjelder de øvrige klassene.

Vår beregning tar utgangspunkt i at de budsjetterte månedlige inntektene/kostnadene fra
resultatbudsjettet faktureres til/fra kunde/leverandør på de angitte tidspunktene (første/midt/siste)
under faktureringsprofil, uten nærmere angivelse av evt. fordeling i måneden. Videre er det lagt til
grunn 30 dager pr. mnd, totalt 360 dager i året.
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9.2.1 Skjermbilde likviditetsbudsjett

Etter å ha definert de ulike faktureringsprofilene og betalingsbetingelsene og valgt OK, genereres
likviditetsbudsjettet.

Vi har definert enkelte grønne linjer relatert til ulike punkter i budsjettet. Dette er i stor grad knyttet til
eventuelle startverdier og forhold som planlegges ivaretatt gjennom året. Disse momentene er i stor
grad balanserelaterte forhold, som normalt ikke fanges opp av resultatbudsjettet.

Vi nevner bl.a. følgende eksempler, som må avklares og fanges opp med hensyn til likviditet, anbefalt
via de grønne linjene.
 

Innbetaling av kundefordringer oppstart
Utbetaling av leverandørgjeld oppstart
Utbetalinger påløpt lønns- og driftskostnader oppstart
Utbetaling forhåndsskatt / betalbar skatt oppstart
Utbetaling skyldig mva / Innbetaling til gode mva oppstart
Inn- / utbetalinger fordring på / gjeld til aksjonær –konsernselskaper mv – avsatt utbytte mv
Utbetaling Avdrag kortsiktig / langsiktig lån
Innbetaling nye låneopptak – kortsiktige/langsiktige fordringer mv
Inn- / utbetalinger salg / kjøp driftsmidler -  evt mva-behandling salg / kjøp driftsmidler
Økning / reduksjon kassekredittlimit i perioden
Inn- / utbetalinger Kapitalendringer for øvrig

De grønne linjene «Startverdier» og «Manuelle verdier» er redigerbare direkte i felt for både tekst og
beløp pr. måned, og har ingen forbindelse til faktorer.

Gevinsten med visningen (Budsjett av/på) i likviditetsbudsjettet er at du som bruker ser hvordan det
utarbeidede resultatbudsjettet genererer likviditet, med den valgte kombinasjonen av faktorer som er
definert.

9.2.2 Korrigere faktorer

I den grad man har behov for å redigere faktorer på enkeltmåneder evt. på kontonivå, høyreklikker
man på aktuelt felt og velger blant de ulike alternativene.

Betalingsprofil
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Mva-sats
Fakturaprofil

Alle justeringer som bruker foretar blir øyeblikkelig hensyntatt og oppdatert i budsjettet.

Dersom man har behov for å endre resutatbeløp med virkning for likviditet, må dette endres i
resultatbudsjettet.

9.2.3 Rapport likviditetsbudsjett

Ønsker du å skrive ut rappporten resultatbudsjett går du Fil | Skriv ut | Resultatbudsjett eller klikker
på "Skriver" symbolet blant hurtigknappene oppe til venstre i bildet.
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10 Utskrifter

I Total Periode finnes det en rekke rapporter med mulighet for «Kontospesifisert» utskrift. Samtlige
rapporter med hake i bildet nedenfor kan velges kontospesifisert. Sett i så fall en hake for
«Kontospesifisert» i høyre del av utskriftsdialogen under «Alternativer for utskrift».

De ulike rapportene har for øvrig også flere «Alternativer for utskrift.

Du kan skrive rapporter til «Skjerm» dersom du ønsker å se hvordan de enkelte rapportene ser ut
med definert alternativ før du velger Skriver, E-post eller Web.



23Avvikling av klient med skatteberegning

© 2014 Mokastet Data AS

11 Avvikling av klient med skatteberegning

Noen brukere har uttrykt et ønske om å kunne bruke Total Periode i forbindelse med beregning av
skattekostnad. Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor en interessent ønsker å kjøpe virksomheten/
selskapet og det er ønske om å vise skattekostnad.

Til dette formålet vil vi anbefale å bruke Total Årsoppgjør, hvor man først oppretter en ny
«simuleringsklient» relatert til aktuell klient, og deretter åpner denne klienten med påfølgende import
av «Avviklingsdata fra en Total-klient». Man vil da ha med seg de skattemessige posisjoner som
grunnlag fra siste årsoppgjør. Deretter importerer man akkumulert saldobalanse for den perioden man
skal rapportere. Man får da med seg et mer presist grunnlag mht skatteposisjoner, forskjeller
regnskap / skatt, og kan i tillegg gjøre simuleringer hvis ønskelig. 
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