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1 Tilpasning af layout i resultatopgørelse og balance.
I posttypeinddelingen kan man tilpasse hvilke linjer, der bliver vist i rapportens resultatopgørelse og
balance. Posttypeinddelingen tilgås ved at klikke på ’Posttypeinddeling’ i arbejdsgangen og vælge hhv.
’Resultat’ eller ’Balance’.

1.1 Visning af linjer

Visning af den enkelte linje tilpasses ved at klikke på formatknappen på den enkelte linje, som vist
nedenfor.

I det vindue, der fremkommer, kan man indstille, hvornår den valgte linje bliver vist i rapporten.
Når den ønskede indstilling er valgt klikkes ’OK’.
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1. Hvis man vil have vist summen af ’Lønninger’, skal man klikke på formatknappen for
overskriften ’Lønninger’ og indstille visningen af linjen til ’Hvis den har værdi’, som
beskrevet ovenfor.
2. Hvis man derimod ønsker at få vist de samlede personaleomkostninger, skal man klikke
på sumlinjen for gruppen ’Personaleomkostninger’, indstille visningen af linjen til ’Hvis
den har værdi’, som beskrevet ovenfor. Sumlinjen er den linje, der står med kursiv skrift
og er placeret i bunden af gruppen.
Hvis man er i tvivl om det er overskriften eller sumlinjen der skal indstilles kan man kigge på linjen og se
om der står tal ud for linjen. Ud for overskriften ’Personaleomkostninger’ fremgår der ingen værdier, mens
der ud for overskriften ’Lønninger’ fremgår værdien 7.721.073.

Hvis der ikke er en sumlinje ved en gruppe, kan den tilføjes på følgende måde:
Klik på overskriften der hører til gruppen. I ovenstående eksempel skal man klikke på linjen
’Personaleomkostninger’ der står med FED skrift og er placeret over gruppen.
Klik herefter på fanen ’Detaljer’ og sæt flueben ud for ’Vis sum’. Herefter vil en sumlinje fremgå i
posttypeinddelingen i bunden af den valgte gruppe.
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1.2 Layout på den enkelte linje i rapporten

Hvis man ønsker at ændre layout på den enkelte linje i resultatopgørelsen eller balancen, kan dette gøres
på følgende måde:
Åben rapporten og find den linje der ønskes ændret. Højreklik på linjen og vælg ’Rediger række layout’.

I vinduet der fremkommer klikkes på ’Vis mere’
Herved folder vinduet sig ud og det er muligt at tilpasse layoutet.
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Punkt 1-3 på billedet nedenfor indstiller skriftens format. Med format menes skrifttype, højre- og venstre
stilling, og om skriften skal være fed, kursiv eller lignende.
Punkt 4-7 styrer streger.

Det kan være svært at gennemskue, hvor indstillingerne skal sættes. Hvis der i rapporten er en linje, som
ser ud som ønsket, kan man klikke på format indstillingen for den linje og sætte de samme indstillinger på
den linje man ønsker at ændre.
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