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Hjælp til regnskabsdelen hentes via den sædvanlige hjælpe email for dit korps:
KFUM-Spejderne medlemsservice@spejdernet.dk
De grønne pigespejdere medlem@pigespejder.dk
Det Danske Spejderkorps medlem@dds.dk
Danske Baptisters Spejderkorps medlem@dbs.dk
Men tjek først denne vejledning og FAQ medlemsservice startsiden og på http://medlemsservice.nu
”Sandkasser”
På følgende adresser finder du de specielle kursusgaver. Det er kopier af data fra produktionssystemet
(i skrivende stunder det en kopi taget pr. 28. maj 2020) og der kan du frit øve dig. Brug dit
medlemsnummer og den adgangskode der var gyldig den dag. Er du blevet bruger senere, må du bede
en medlemsansvarlig i gruppen eller supporten om at blive ”lukket ind”
https://mskursus.spejdernet.dk/
https://kursus.pigespejder.dk/
https://mskursus.dds.dk/
https://mskursus.baptistspejder.dk/
Denne udgave af vejledningen er sidst ændret august 2018
Redaktør Gert Simonsen. Bidrag fra Ib Rævdal, Ejnar Lind Jørgensen, Ove Junne, Jens Sørensen og Jan
Tolstrup
Væsentlige ændringer i forhold til udgave 1.3.0
Denne udgave er gennemgået i alle afsnit og der er skrevet nye tekster flere steder. Desuden er der
foretaget en del mindre rettelser og udskiftning af uaktuelle skærmklip.
Alle persondata på alle skærmklip er fiktive.
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Til gruppekasserere, der ikke er regnskabskyndige
Dette regnskabsprogram kan mere, end du normalt har brug for til at føre et regnskab i en
spejdergruppe. Brug de funktioner, du har brug for og glem i første omgang resten, de er til brug
regnskabsuddannede kasserere. Når du bliver rutineret kan du se på flere faciliteter.
Hvis der ikke er importeret data fra tidligere regnskab, er du, for at få startet regnskabet første år, nødt
til at lave en åbningsbalance. I de følgende år går årsafslutningen helt automatisk.
Hvis du sætter Kontingentopkrævning op efter vejledningen (og det er der lidt arbejde i en gang for
alle), går resten meget enkelt, stort set automatisk. Supporten tjekker gerne din opsætning.
Der dannes automatisk fakturaer for kontingent, og hvis ellers forældrene betaler, skal du ikke gøre
mere.
Hvis du benytter bankimport, kan du ud fra en fil, du kan hente fra din netbank, føre bankregnskabet
og altid være sikker på, at din bankkonto i regnskabet passer med banken.
Og husk at der altid er hjælp at hente hos supporten.

Modpostering – lidt om debet og kredit og brugen af samlekonti
Flere steder skriver vi at en post skal modposteres. Det skal den fordi enhver post skal bogføres dels på
en udgifts- eller en indtægtskonto, men også på den konto hvor pengene hentes. Et eksempel: Du har
en udgift på 3000 kroner som du bogfører i debet på konto 2020 Ture og lejre som en udgift. Posten er
betalt fra bankkontoen og skal derfor også posteres på bankkontoen, men i kredit:
Udgiftskonto 2020 Ture og lejre
Debet
Kredit
3000

Bankkonto konto 3000
Debet
Kredit
3000

Ofte bogføres en udgift inden den betales og. betales først senere. Her vælger vi i stedet modpostere
på en kreditorsamlekonto og så debitere denne igen når vi laver udbetalingen fra banken:
Udgiftskonto 2020 Ture og lejre
Debet
Kredit
3000

Kreditor samlekonto
Debet
Kredit
3000

Kreditor samlekonto
Debet
Kredit
3000

Bankkonto konto 3000
Debet
Kredit
3000

Her er vist en udgift. Indtægter bogføres på samme måde men modsat debet og kredit og med konto
3080 Debitorsamlekonto. Kontingent bliver således bogført som et tilgodehavende indtil det bliver
betalt og du ser indbetalingen i banken
Princippet kaldes Dobbeltbogholderi og er den mest gængse bogføringsmetode.
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1 Vejledning til Regnskabsdelen
Regnskabsdelen i Medlemsservice er et tilbud til grupperne om at få et gratis professionelt
regnskabssystem, hvor det også er muligt at få hjælp.
Ud over selve bogholderi delen (med automatisk årsregnskabsberegning) er der også en kontingentdel (der
kan benyttes uden at man i øvrigt bogfører i Medlemsservice), udlægshåndtering og dBoks (overførsel af
bilag fra korpskontoret) (dBoks indtil videre dog kun i brug i DDS).
Som du kan se på nedenstående regnskabsmenu, arbejdes der med mere forretningsmæssige begreber
som Faktura og Kreditnota, men systemet er tilpasset brugen i spejdergrupper

1.1 Regnskabsmenuen
Sidemenuen med regnskab vil først vises når regnskab er startet op (se afsnit om dette). Menuen
indeholder følgende hovedpunkter:
Bogføring
* Udgiftsbilag
* Indtægtsbilag
* Udbetalinger
* Indbetalinger
* Fakturering
Bank
* Bankkontoudtog
* Importer
Kontingent
* Medlemmer
* Kontingentsatser
* Kontingentopkrævninger
dBoks
* Dokumenter
Udlæg
* Udlæg
* Udlægskategorier
* Udlægsanalyse
Oversigter
* Resultat
* Balance
* Journalposter
* Posteringer
* Partner-saldo
* Aldersfordelt partner-saldo
* Partnerregnskab
* Finansrapport
* Korttransaktioner
Budgetter
* Budgetter
* Opret nyt budget
Konfiguration
* Opsætning bankkonti
* Konti
* Regnskabs dimension
* Regnskabsår
* Journaler
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* Betalingsbetingelser
Det enkelte menupunkt behandles i de efterfølgende afsnit.

1.2 Opstart af regnskab
Ser du ikke Regnskab i topmenuen skal regnskabet aktiveres inden du får vist regnskabsmenuen. Gå ind på
gruppens stamkort og find fanen Økonomi. Find knappen Opret regnskab.
Du finder stamkortet ved at vælge menupunkt Organisation (Enheder hos DDS), klikke på gruppens navn og
gruppens stamkort åbnes. Se evt. i vejledningen ”Kom godt i gang med Spejdernes Medlemsservice”

Derved åbnes en boks hvor du skal angive regnskabsåret (her kaldet Finansår), din primære Bankkonto,
Registreringsnummer og Kontonummer samt evt. Regnskabsdimensioner (hvis du ønsker at kunne fordele
indtægter og udgifter på bestemte enheder, se afsnit om Dimensioner senere i denne vejledning).
Regnskabsdimensioner kan også tilføjes senere efter behov.

Slut af med klik på knappen Opret regnskab. Dermed oprettes automatisk et grundlæggende regnskab med
systemets standard kontoplan.
I topmenuen vil du nu se topmenupunktet Regnskab
Hvis I ønsker at bruge Kortbetaling (hvilket er obligatorisk hvis I vil opkræve kontingent via
Medlemsservice): Gå tilbage til Økonomi fanen og sæt  i Tillad Kortbetalinger
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Derved får du følgende felter frem:

Online indmeldelse – Spørg om betaler På gruppens digitale tilmeldingsblanket er det muligt at bede de
pårørende angive hvem kontingentfaktura skal sendes til. Læs om tilmeldingsblanketten i ”Kom godt i gang
med Medlemsservice” og om Betaler i denne vejlednings afsnit om kontingent
Kortbetalinger – Tillad kortbetalinger Et flueben her åbner for nedenstående felter:
Alle følgende felter har drop down lister du vælger indholdet fra
Gebyr-betaling Det koster et gebyr hver gang man indbetaler via kreditkort (pt. 1,39 kr for dankort mens
det er noget dyrere for Mastercard). Folketinget har vedtaget at sælger ikke længere må opkræve gebyr
ved betaling. Man kan derfor ikke længere vælge andre betalere
Bankkonto. Her vælges den bankkonto kortbetalinger skal overføres til fra korpset (beskrevet senere).
Vælges fra dropdownliste
Standard indtægtskonto (arrangementer) er obligatorisk. Det er den konto der sættes automatisk på alle
nye arrangementer og som angiver hvilken indtægtskonto indtægter fra arrangementer skal bogføres på
Standard dimension (arrangementer) er dimension der, hvis udfyldt, sættes automatisk på alle nye
arrangementer (ikke obligatorisk)
Standard gebyr-konto angiver den konto man ønsker at gebyrer bogføres på fx konto 2050 Administration
Standard gebyr-dimension angiver en dimension man ønsker at gebyrer registreres på. Ikke obligatorisk.
Betalingskontakt er det kontaktnavn der vil stå på faktura emails, typisk kassereren.
Udlægsgodkendere er dem der har ret til at godkende udlæg og betaling af korpsarrangementer.
Udlægsgodkendere notificeres når der sendes et udlæg til gruppen.
Begrebet dimension er beskrevet i et senere afsnit i denne vejledning.
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1.3 Konfiguration
Inden du går i gang med at bogføre skal du have lavet nogle grundlæggende opsætninger. Dem finder du
under menupunktet Regnskab - Konfiguration

1.4 Opsætning af bankkonti
Du har allerede ved opstarten af regnskab angivet din drifts bankkonto, men har I flere bankkonti kan du
under dette punkt tilføje disse
Et klik på menupunktet åbner en oversigt over de allerede oprettede konti

Klik på Opret for at tilføje ny konto

Vælg Bankkontotype (vælg mellem IBAN account og Normal bankkonto – typisk den sidste)
Udfyld Registreringsnummer og Kontonummer (bankkontoens registreringsnummer og kontonummer i
banken)
Skriv bankens navn i det blanke Bank felt. Når du begynder at skrive får du en dropdown liste du kan vælge
banken på. Findes banknavnet ikke i forvejen, klik da på Opret. Bankens navn kommer nu også til at stå i
det farvede Bank felt. Her kan du tilføje kendetegn som fx ”Driftskonto” eller ”Opsparing”
Øvrige felter behøver du ikke udfylde.
Ved klik på Gem oprettes kontoen og du vil nu se at feltet Konto journal er udfyldt med navnet på den
netop oprettede bankkonto. Det er muligt at skrive i feltet, men lad systemet klare dette for dig.

Side 10 af 106

Den første bankkonto du oprettede blev automatisk tildelt konto nr 3000. Ved oprettelse af den næste
konto tildeles den 3001 osv. Klikker du på journalnavnet åbnes journalhovedet og du kan se hvilken konto
journal er tilknyttet. Ret det hvis der ikke er valgt det forventede nummer inden der bogføres på kontoen!

Ønsker du at gemme fx et pdf dokument med en aftale med banken, kan du ved klik på knappen
Vedhæftning(er) vedhæfte filer fra din harddisk

Klik på Opret hvis du skal tilføje flere bankkonti. Medlemsservice tildeler nye bankkonti næste ledige
nummer efter 3000. Du kan rette det til et nummer der passer dig bedre ved at klikke på journalnavnet,
eller ved at gå ind på Regnskab - Konfiguration – Konti og ændre nummeret, inden der bogføres på
kontoen.

1.5 Konti
Medlemsservice leverer en standard kontoplan. Det er den standard kontoplan Det Danske Spejderkorps
har brugt i flere år i det tidligere medlemssystem Blåt Medlem. Det er med andre ord en kontoplan opsat til
en spejdergruppe.
Kontoplanen har 4000 nummermuligheder og er oprettet således:
1000-1999 Indtægter
2000-2999 Udgifter
3000-3999 Aktiver
4000-4999 Passiver
Kontoplanen ser således ud:
Kontonr.
1000
1010
1011
1012

Navn
Medlemskontingent
Lokaletilskud
Aktivitets-/medlemsstilskud
Kursustilskud
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1013
1020
1030
1040
1050
1060
1998
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2071
2072
2073
2074
2090
2998
2999
3000
3010
3020
3030
3035
3040
3050
3060
3070
3080
3998
4000
4010
4020
4030
4050
4060
4080
4998
4999

Andre offentlige tilskud
Ture og lejre
Arrangementer og aktiviteter
Gaver/støtteforening
Diverse indtægter
Renter
Indtægter
Korpskontingent
Divisionskontingent
Ture og lejre
Arrangementer og aktiviteter
Kurser
Administration
Materiel
Lokaleleje
Prioritetsrenter
Skatter, forsikringer
Vedligeholdelse og rengøring
Opvarmning, el, vand, affald, etc.
Diverse udgifter
Udgifter
Resultat
Bank
Giro
Kasse
Tilgodehavende kontingent
Kortbetalinger
Rådighedsbeløb
Andre tilgodehavender
Inventar og materiel
Hus, hytte og grund
Debitorsamlekonto
Aktiver
Gæld til korps og division
Andre skyldige omkostninger
Bankgæld
Prioritetsgæld
Hensættelser (DDS 4040)
Formue (DDS 4050)
Kreditorsamlekonto
Passiver
Balance

De konti der er vist med fed blå skrift er ikke konti som sådan, det er sumfelter. Det betyder fx at der ikke er
en konto 4998 Passiver som man skal bogføre på. Systemet beregner selv automatisk hvad der er samlede
Indtægter, Udgifter, periodens Resultat, Aktiver, Passiver og Balance
Du kan ikke bogføre på disse konti. Brug dem heller ikke de steder du angiver en konto fx på arrangementer.
Til gengæld kan du til enhver tid trække en resultatopgørelse (beskrevet senere i denne vejledning)
Du får muligvis brug for selv at tilføje en eller flere konti (vær i den forbindelse opmærksom på muligheden
for i stedet at arbejde med Regnskabsdimensioner fx hvis du vil synliggøre udgifterne til en bestemt enhed)
Under menupunktet Konfiguration – Oprette Bankkonti bør du udelukkende oprette flere bankkonti.
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1.5.1 Oprette konti
Klik på Konti i sidemenuen og du får en oversigt over eksisterende konti. Vi anbefaler at du vælger en konto
der ligner den du vil lave. Brug eventuelt Side tasterne i øverste højre hjørne
til at rulle
igennem alle konti og se hvordan tilsvarende konti er konfigureret. Klikker man på Flere og Duplikér åbnes
en kopi af den valgte konto som man så man kan tilrette kontonummer og navn på. Dette er den sikreste
og hurtigste måde at danne en ny konto på.
Men du kan selvfølgelig også oprette den helt fra bunden:
Klik på den røde Opret knap. Du må gerne oprette indtægtskonti til fx juletræssalg eller lignende.

Kontokode: Tildel kontoen et nummer ud fra om det er indtægt, udgift, aktiver, passiver
Kontonavn: Giv kontoen et sigende navn
Overordnet konto: Her kan du angive hvilken sum saldoen skal tælles med i fx 1998 Indtægter
Intern type: Vælg i dropdownliste. Typisk vil det være typen Almindelig
Kontotype: Angiv kontotypen fx Indtægter
Aktiv: Marker at kontoen skal være aktiv
Tillad udligning: Bruges kun på debitorsamlekonto og kreditorsamlekonto
Interne noter: Et tekstfelt hvor du kan skrive oplysninger der kan fortælle noget om kontoen.
Vær opmærksom på muligheden for at bruge Dimension i stedet for specielle konti. Læs om dette i denne
vejlednings afsnit om Dimensioner

1.5.2 Sum-konti
Ønsker man at sætte sammentællinger ind i kontooversigten fx ved man har kontingentindtægt delt på to
konti 1000 og 1001 og gerne vil have vist en sammentælling på konto 1003. Kontoplanen er hierarkisk, så
hvis 1002 skal summere over konto 1000 og 1001, så skal man tildele de to konti 1002 som "Overordnet
konto".
Der kan naturligvis ikke bogføres direkte på en sum-konto
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1.5.3 Overskriftkonti
Ligeledes kan man oprette en konto der blot er en overskrift, altså ren visning
Sæt Intern type som Vis og Kontotype som Visning

Der kan naturligvis ikke bogføres på en overskriftskonto, der jo blot er en visning og intet andet
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1.5.4 Se posteringer på en konto
Hvis du ønsker at se alle posteringer på en konto kan du gøre følgende:
Gå ind på Konfiguration -> Konti
Klik på den konto, du vil se. Fx 1020 Ture og lejre
Klik på Flere og vælg Journalposter
Så har du bevægelserne på din konto.

På konto 3080 Debitorsamlekonto og 4080 Kreditorsamlekonto kan det være interessant at se hvilke
posteringer der ikke er udlignet. Vælg i dette tilfælde Uudlignede posteringer i Flere menuen.

1.6 Regnskabsdimension
Vil man gerne kunne se et regnskab for den enkelte enhed eller for et enkelt arrangement (fx
sommerlejren), kan man vælge at have indtægts konti og udgifts konti for hver enkelt enhed eller hver
enkelt arrangement, men det giver dels et stort antal konti, dels vil man som oftest kun have brug for
hovedtallene, fx hvor mange penge har vi brugt på arrangementer i alt.
En smartere måde er at tilføje en ”mærkat” på den enkelte postering, også kaldet dimension (i nogle
regnskabssystemer kaldes det projektkoder). Når man senere laver en resultatopgørelse kan man vælge
kun at se posteringerne for en enkelt dimension, fx ”Sommerlejr”.
Dimension sættes på når posteringen oprettes, men den kan tilføjes eller ændres når under menupunktet
Journalposter selvom den er bogført.
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Regnskabet for et arrangement kan se således ud:

I dette tilfælde er budgetkolonner og forrige år fravalgt da der ikke har været et budget specifikt for dette
arrangement og det er et nyt arrangement

1.6.1 Opsætning af en dimension
Vælg Topmenu Regnskab -> Konfiguration -> Regnskabsdimension
Vælg Opret og du får dette vindue:

Udfyld kun det markerede felt Konto/kontakt navn med dimensionens navn (fx ”Troppen”). Mere behøver
du ikke at udfylde. Slut af med Klik Gem.
Reference feltet kan dog være interessant, da dette styrer rækkefølgen af dimensionerne når man skal
vælge disse fra en dropdown-liste. Feltet kan enhver tid ændres. Har man arvet et regnskab med mange
dimensioner der ikke længere bruges, kan man tildele dem en reference der får dem til at stå nederst
oversigten, men man kan ikke slette en dimension der har været i brug
Som du kan se kan der faktisk dannes et hierarki med en hoveddimension og underdimensioner.
Hoveddimensionen for den dimension du er ved at oprette vælges på dropdown-liste
Skal det være mere avanceret kan du tilknytte en budgetpost til den enkelte dimension. Dette gøres ved at
tilføje en budgetlinie ved klik på Tilføj
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Når dimensionen er gemt kan den ses på oversigten Regnskabsdimensioner.

Markeres en eller flere dimensioner vises to menuer ovenover oversigten: Udskrift og Flere
Udskrift giver fem muligheder, men den mest interessante er Omkostningskonto. Vælges denne startes
der med at angive perioden:

Udskriften viser dimension for dimension, konto for konto de posteringer der har været i den givne periode

1.7 Regnskabsår
Ved oprettelse af regnskabet blev der automatisk oprettet indeværende og forrige regnskabsår, begge lig
med kalenderåret.
Da der jo går nogle måneder fra regnskabsårets udgang til regnskabsaflæggelsen, er der behov for at kunne
bogføre i såvel nyt som gammelt år (husk at datere posteringerne senest 31.12. i det gamle år)
Sålænge regnskabsåret er markeret som Åbent kan der bogføres i det. Ændres status til Lukket er
regnskabet der stadig, men der kan ikke længere bogføres i det (uden at åbne det igen, hvad man godt kan)
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Status fra Åben til Lukket sker ved at klikke på knappen Luk år. Når året er lukket skifter knappen navn til
Åben år. Regnskabsåret kan genåbnes, men lukkes normalt når det er godkendt på generalforsamlingen.
Balancekonti overføres til ny regnskabs år med saldo, hvilket betyder at der hverken skal laves en
afslutnings- eller en åbningsbalance. Den dannes automatisk dvs. beregnes og vises

1.7.1 Opret regnskabsår
Klikker du på knappen Opret regnskabsår får du tilsyneladende lov til at oprette et regnskabsår, men ender
med at få at vide at dette har du ikke rettigheder til.
Belært af dårlige erfaringer er nemlig sådan at oprettelse af det kommende regnskabsår, sker fra central
hold hvert år i oktober. Dette sker fordi vi tidligere konstaterede at mange ikke fik det oprettet i tide i
forhold til de automatiske bevægelser. Desværre ser vi hvert år at nogen vælger at lukke dette automatiske
oprettede nye regnskabsår og glemmer at åbne det igen, hvorved deres første kontingentkørsel fejler, og
supporten må i gang med redde stumperne. Så undlad at lukke det kommende år!

1.8 Journaler
Regnskabsdelen i Medlemsservice oprettes med et antal standard journaler. Desuden oprettes der
automatisk en journal for hver bankkonto du opretter.
Et klik på Journaler i sidemenuen åbner en oversigt over eksisterende journaler
Det vil næppe være mange der får brug for flere journaler, men lige som de fleste andre steder i
Medlemsservice er der mulighed for at oprette yderligere ved klik på den røde Opret knap
Kode er det korte "navn" for journalen - Tildeles typisk et prefix ud fra journaltype (her BNK for
bankkonto) og et fortløbende nummer (fx 1 for første bankkonto)
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Opsætning:

Forklaring på felterne nederst til højre
Centraliseret Modpostering Alle posteringer modposteres automatisk på de standard konti der er angivet.
BRUGES UDELUKKENDE PÅ ÅBNINGSBALANCE
Autobogfør: Nye posteringer oprettes med status "Bogført" i stedet for at starte som kladde. Dette er ikke
slået det til som standard nogen steder, men sættes det på udgiftsjournalen, vil alle udlæg blive bogført
automatisk, hvilket kan være en fordel.
Tjek dato: Afgør om man kan vælge en bogføringsdato uden for den dato, bilaget hører.
Gruppér linjer: Hvis en faktura har flere linjer med samme konto, produkt, dimension, forfaldsdato (og
moms), bliver de bogført som én postering (normalt bliver hver faktura-linje bogført som en separat
postering).

1.9 Åbningsbalance
Åbningsbalance skal kun oprettes én gang, nemlig når regnskabet startes op. Efterfølgende beregner
systemet selv balancen. Oprettes altid på Åbningjournal.
Er der importeret et regnskab fra et andet system vil dit regnskab allerede være oprettet og der skal normalt
ikke laves yderligere
Aktiver, altså det I ejer og har til gode, og Passiver, altså det I skylder - også til jer selv (formuen), går videre
fra år til år, uden at du skal foretage dig noget.
Indtægter og udgifter opgøres som summen af de posteringer der ligger den tidsramme regnskabsåret
angiver. Systemet beregner automatisk periodens resultat (overskud eller underskud). Årets resultat
indregnes automatisk i formuen.
Der skal med andre ord ikke bogføres en afslutningsbalance for gammel regnskabsår og en åbningsbalance
for det nye regnskabsår, det klarer systemet selv. Se også vejledningens afsnit om Resultat og Balance
Er der ikke importeret et regnskab mangler historikken jo, så derfor skal vi have tallene fra balancen på det
sidste godkendte regnskab ind i Medlemsservice. Det er nødvendigt at bogføre åbningsbalancen i året før
du starter regnskabet. Formuekontoen skal ikke bogføres manuelt, den danner systemet selv som
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modposter, fx bogføres bankbeholdningen på konto 3000 Bank og modposteres automatisk på konto 4060
Formue da det jo er en del af formuen.
Du finder åbningsjournalen ved at åbne menupunktet Konfiguration – Journaler og klikke på
Åbningsjournal eller ved at gå ind under menupunktet Oversigter – Journalposter, vælge regnskabsår i
feltet Periode og Åbningsjournal i feltet Journal
I Åbningsjournalen skal felterne Standard Debit konto og Standard krediteringskonto begge være udfyldt
med 4060 Formuekonto (4050 hos DDS).
Desuden skal Centraliseret Modpostering være markeret med et 
Resten af felterne behøver du ikke at røre. Slut af med klik på Gem

Vi skal nu have posteringer på journalen. I Flere vælges Journalposter
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Klik på Opret og du får en boks hvor du kan indtaste data

Journal skal her være Åbnings journal
Periode er året før. Dvs. hvis dit første bogføringsår er 2020 skal her stå 2019
Ikrafttrædelses dato vil være 31.12. i den angivne periode (her 2019). Perioden sættes automatisk til det
samme år.
Navn Her skriver du navnet på posten fx Bankbeholdning
Henvisning behøver du ikke bruge
Partner kan du bruge, hvis I skylder eller har penge til gode hos nogen, I ofte handler med. Tilgodehavende
kontingent er beskrevet næste side.
Konto vælges fra dropdown liste. Banken vil typisk være 3000 Bank
Postering udfylder systemet selv. Har en foranstillet *sålænge posteringen ikke er bogført.
Debet: Ifølge det gode gamle italienske dobbelt bogføringssystem skal jeres aktiver (konti i 3000 serien)
bogføres som debetposter
Kredit: Her bogføres jeres passiver (konti i 4000 serien)
Formuen er automatisk modposteret som et beløb i kredit (modposteringer af aktiv-konti) og et beløb i
debet (nul eller modposteringer af passiv-konti). Saldoen skal være det samme beløb som i det gamle
regnskab.
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Slut hver postering af med klik på Gem
Systemet bidrager selv med to posteringer Debit Centralisation og Credit Centralisation der viser summen
af hhv. debit og kredit samlet på Formuekontoen.

Tilgodehavende kontingent
Hvis I har tilgodehavende kontingent fra et tidligere regnskabssystem, og ønsker dette registeret på de
pågældende medlemmer, kan I vælge at danne en kontingentfaktura på det skyldige beløb. Dette gøres
som beskrevet i afsnittet om Kontingent. Brug Juster kontingent hvor det er muligt at angive et beløb man
ønsker opkrævet og angive at det skal være ekstra kontingent. Husk at rette datoen til 31.12. i det år
åbningsbalancen gælder for. Man kan vælge at sende fakturaen som en slags rykker, men man behøver
ikke at sende den. Men da den jo ikke er betalt, skal du lade den stå åben – altså ikke trykke Register
betaling
Udstedes der en faktura på skyldig kontingent, opretter dette en postering på konto 3080
Debitorsamlekonto, da kontingentfakturaen modregnes på denne. Vær opmærksom på at dette beløb vil
være en del af saldoen på konto 3080 hvis denne importeres fra jeres tidligere regnskab.
Konto 3080 skal vise jeres tilgodehavende både fra medlemmer og eventuelle andre. I praksis kan kontoen
vise et negativt beløb, det sker hvis et medlem har ”formastet” sig til at betale forud inden de er blevet
opkrævet.
Det er vigtigt, at du aldrig posterer på kontoen 3080 Debitorsamlekonto uden navnet på medlemmet (her
kaldet ”kunde” eller ”partner”). Ellers kan postering ikke blive udlignet når den er betalt.

1.9.1 Afstemning af åbningsposteringerne
Når du har lagt alle dine åbningsposteringer ind, kan det være svært lige at gennemskue om det nu
stemmer, altså at dine åbningstal for dit første bogføringsår stemmer med den balance du overfører fra
året før.
Den færdige åbningsjournal kan se sådan ud:
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Tjek at alle poster svarer til de tilsvarende poster i det regnskab du henter dem fra. Du kan se den samlede
balance ved at vælge menupunkt Balance. (senere i denne vejledning kan du se, hvordan du udskriver
balancen). Balancen for året før regnskabsstart (altså året med åbningsbalancen) skal svare nøje til dit
godkendte regnskab. Du kan udskrive balancen også selvom du endnu ikke har bogført posteringerne.
Du kan se at systemet selv beregner saldo på formuekontoen, den skal du ikke selv bogføre på.

1.9.2 Bogføring af åbningsbalancen
Posteringerne er i første omgang kun oprettet, ikke bogført. Bogføring kan ske således:
Marker alle linier. Nu vises menuen Flere. Vælg Bogfør posteringer, godkend at du vil bogføre hvorefter
alle de markerede er bogført

Du kan vælge at vente med at bogføre åbningsposteringerne indtil det regnskab tallene kommer fra, er
godkendt af en generalforsamling

1.10 Betalingsbetingelser
Sidste punkt under Konfiguration er Betalingsbetingelser. Disse er korpsspecifikke og kan kun ændres af
Korpskontoret/Administrationscentret. Betingelserne kan vælges på dropdownliste når der dannes
fakturaer.
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2 Bogføring
Praksis vil sikkert vise at en stor del af bogføringen sker via import af bankposteringer. I hvert fald hvis man
vælger ikke at have en kontant kasse og nøjes med at bogføre bilag når det optræder på gruppens
bankkonto (dette beskrives under punktet Bank senere i denne vejledning). Vi anbefaler kraftigt at bruge
Bankimport. Praksis viser da også at kun få bruger de fire første punkter på regnskabsmenuen:
Udgiftsbilag, Indtægtsbilag, Udbetalinger og Indbetalinger og som regel kun i forbindelse med kontant
kasse.
Men der er selvfølgelig også mulighed for at bogføre direkte. Dette beskrives herunder.

2.1 Udgiftsbilag
Bogføring af udgiftsbilag starter med at der ”oprettes” et Købsbilag. Under menupunktet Udgiftsbilag klik
på den røde Opret knap

Derved åbnes en boks hvor du skal udfylde oplysninger om bilaget.
Leverandør. Ved klik på  i feltet kan du vælge en allerede oprettet Leverandør, eller du kan klikke på
Opret og rediger for at oprette en ny Leverandør. Endelig kan det være en person der i forvejen er debitor
der også skal optræde som kreditor fx en leder. Se nærmere i afsnit 2.5.11 Kreditorer.
En Leverandør kan fx være et supermarked I handler med eller en enkeltperson.

Vælger du Opret og rediger får du vist en boks hvor du kan udfylde navn, adresse osv. for den nye
leverandør. Sæt kryds i feltet hvis det et firma du opretter. Ellers skal du udfylde fornavn og efternavn.
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Når du har oprettet din leverandør og evt. kontaktperson (ikke obligatorisk), kommer du tilbage til
startbilledet, men nu vil du se at Konto og Journal er udfyldt.
Faktisk behøver du ikke udfylde Leverandør. Bilag der modregnes straks i bank eller kasse behøver ikke
nødvendigvis Leverandør navn, men det vil være rart at kunne se hvem der har fået pengene.
Konto er her den konto du vil modpostere på, enten på en Kreditor samlekonto eller en bankkonto (evt.
kasse hvis du arbejder med kontant beholdning) Hvis du bruger Kreditor samlekonto, er det vigtigt at få
leverandøren med. Ellers kan du få problemer med at finde ud af det bagefter.
Klik på Tilføj, vælg Konto og angiv en beskrivelse og beløbet. Du kan tilføje flere linier.
Da det er til spejderbrug er beløbet inklusive moms.
I Ref. Nr. feltet kan du evt. angive leverandørens fakturanummer

Slut af med klik på Gem eller Bogfør. Vælger du at gemme kan du arbejde videre med bilaget inden du
bogfører.
Bilaget tilføres automatisk et unikt bilagsnummer, afhængigt af hvilken journal der er valgt.
Når du har bogført får du over bilaget en menu Vedhæft. Vælger du den og klikker på Tilføj har du
mulighed for at vedhæfte en kopi af det originale bilag, så behøver du ikke gemme papirudgaven (eller
printe pdf filer ud, dem gemmer du bare her)

Se også afsnit om udlæg fra lederne senere i denne vejledning
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2.2 Indtægtsbilag
Under menupunktet Indtægtsbilag klik på den røde Opret knap. Bogføring af indtægtsbilag starter med at
der ”oprettes” et Salgsbilag (Salgskvittering).

Derved åbnes en boks hvor du skal udfylde oplysninger om bilaget
Kunde. Ved klik på  i feltet kan du vælge en allerede oprettet Kunde (debitor), eller du kan klikke på
Opret og rediger for at oprette en ny Kunde
En Kunde kan fx være et medlem af gruppen eller en ekstern person/virksomhed.

Vælger du Opret og rediger får du vist en boks hvor du kan udfylde navn, adresse osv. for den nye kunde.
Sæt kryds i feltet hvis det et firma (virksomhed) du opretter. Ellers skal du udfylde fornavn og efternavn.

Når du har oprettet din kunder og evt. kontaktperson (ikke obligatorisk), kommer du tilbage til startbilledet,
men nu vil du se at Konto og Journal er udfyldt.
Konto er her den konto du vil modpostere på, enten på en Debitor samlekonto eller en bankkonto (evt.
kasse hvis du arbejder med kontant beholdning). Hvis du bruger Debitorsamlekonto, er det vigtigt at få
Kunden med. Ellers kan du få problemer med at finde ud af det bagefter.
Klik på Tilføj, vælg Konto og angiv en beskrivelse og beløbet. Du kan tilføje flere linier.
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Da det er til spejderbrug er beløbet inklusive moms.
I Ref. Nr. feltet kan du skrive en oplysning til eget brug

Slut af med klik på Gem eller Godkendt og bogfør. Vælger du at gemme kan du arbejde videre med bilaget
inden du bogfører. Bilaget tilføres automatisk et bilagsnummer afhængigt af hvilken journal det bogføres
på.
I eksemplet ovenfor er valgt Betal direkte som betaling. Vælger du i stedet Betal senere får du mulighed for
at angive en Forfaldsdato

2.2.1 Gruppering af indtægtsbilag
Ønsker du at se en grupperet oversigt kan du klikke på  i søgefeltet og vælge at gruppere efter Kunde,
Journal, Periode eller Status – eller en kombination af disse
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2.3 Udbetalinger
Udbetalinger kan ske både via bank og via kontantkasse, men de fleste grupper vælger nok udelukkende at
køre gennem banken.
Vi anbefaler at bankposteringer bogføres gennem import af bankkontoudskrift (se vejledningens afsnit om
dette), men det er muligt at oprette en Udbetaling under menupunktet Udbetaling.
Bruger du bankimport skal du normalt ikke bruge Udbetaling og slet ikke Registrere udbetaling på
fakturaer mv. En faktura der er ikke er registreret som Betalt vil stå som Åben og en åben faktura kan man
se ved bankimport og vælge direkte som modpost. Læs mere om dette i kapitlet om Bankimport.

2.3.1 Oprette Udbetaling
Har du oprettet et udgiftsbilag og ønsker at lave et udbetalingsbilag følger du denne procedure:
Start et udbetalingsbilag ved at klikke på Opret knappen

Du får nu en boks hvor du kan udfylde data om din udbetaling:

Først skal du vælge en Leverandør, den person eller den virksomhed der skal modtage din udbetaling. Se
beskrivelse af dette felt under afsnittet om Udgiftsbilag ovenfor
Yderligere felter er:
Total hvor du angiver det totale beløb for denne udbetaling
Betal til hvor du kan angive modtagerens bank registreringsnummer og kontonummer
Betales via hvor du på dropdown listen vælger den bankkonto eller evt. kontantkasse konto der skal
betales fra
Betalingsref. og Note er fritekst felter hvor du evt. kan skrive reference og en Note om udbetalingen
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Betalingsoplysninger er en eller flere linier med oplysninger om indholdet af betalingen. Har du tidligere
oprettet Udgiftsbilag (også kaldet Købsbilag) til samme leverandør, vil disse optræde som linier her

Marker de poster du vil betale med denne udbetaling med flueben. Du ser den samlede sum i Beløb
kolonnen. Skriv dette beløb i Total feltet
Du opretter evt. nye linier ved at klikke på Tilføj. Klik på først på Rediger hvis du inden har valgt at gemme.
I bunden af skærmbilledet ses Betalingsmuligheder. Hvis du bruger bankimport, skal du lade
Betalingsdifference stå som Behold åben. Når du bogfører udbetalingen dannes en postering på angivne
bankkonto og betalingen er registeret men ikke udlignet. Se også beskrivelse af Rådighedsbeløb i denne
vejledning.

Når du er færdig, slutter du med at klikke på knappen Godkend og bogfør. Derved dannes en postering på
den bankkonto (evt kontantkasse) der blev valgt i feltet Betales via. Herefter skal du gennemføre
udbetalingen i din netbank, funktionen Udbetaling har ingen forbindelse til banken.
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2.3.2 Journalposter ved udbetaling
Når udbetalingen er bogført er det muligt at vælge fanen Journalposter og her se den bogføring der er sket

2.3.3 Udbetaling og bankimport
Har du valgt at lade Betalingsdifference stå som Behold åben vil bankimporten se den som åben
Når du laver din bankimport vil du derfor finde denne åbne postering ved at skrive bilagsnummeret i Filter
feltet. Du vil her se en postering både på bankkontoen (her 3000) og konto 4080. Lader du musen hvile på
🅘 tegnet yderst til højre på posteringen til bankkonto kan du se at betalingen er registeret men ikke
udlignet

Vælg nu denne postering til modpost. Udbetalingen bogføres nu på bankkontoen, men kun en gang, selvom
posten jo både er dannet ved Udbetaling og Bankimport
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2.3.4 Totalbeløb mindre end sum af udgiftsposter
Er Total beløbet mindre end summen af de valgte poster, vil disse kun blive fuldt udlignet i det omfang de
er dækket af totalbeløbet

Lader du Betalingsdifference stå som Behold åben, vil den viste postering blive delvist udlignet med det
beløb der er til rådighed (i eksemplet 75,00). Næste gang der laves en udbetaling til pågældende
Leverandør vil der vises en linie hvor restbeløbet er udregnet.

Ønsker du at afskrive differencen kan du i stedet for at lade Betalingsdifferencen være åben vælge Afskriv
restbeløb på dropdownlisten. Du får så mulighed for at angive en modkonto restbeløbet skal bogføres på
og en tekst.
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2.4 Indbetalinger
Vi anbefaler at bankposteringer bogføres gennem import af bankkontoudskrift (se vejledningens afsnit om
dette), men det er muligt at oprette en Indbetaling under menupunktet Indbetaling. Bruger du bankimport
behøver du ikke at bruge Indbetaling.
Start en ny indbetaling ved klik på knappen Opret

Du får nu vist en boks hvor du kan skrive oplysninger om indbetalingen.
Hvis indbetalerens skyldige beløb er bogført tidligere, vil denne post (eller poster) blive vist med status
Åben saldo

2.5 Fakturering
Faktureringsfunktionerne bruges primært til kontingentopkrævning, men kan også bruges til fx at fakturere
tjenesteydelser gruppens medlemmer har udført (rejst byens flagstænger på konfirmationsdage o.lign.), til
fakturering af husleje ved udleje af gruppens hytte og til salg af effekter såsom en brugt uniform.
Fakturaer er tænkt udsendt som email. Kontingentfakturaen har et indlejret link henviser til fakturaen i
Medlemsservice, men dokumentet kan også printes og behandles manuelt
Her beskrives fakturafunktionerne generelt, læs mere specifikt om kontingentopkrævning i vejledningens
Kontingent afsnit.
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2.5.1 Faktura (salg)
Allerede oprettede fakturaer vil fremgå af oversigten på startbilledet.

Ny faktura starter du ved klik på knappen Opret (dette gælder ikke Kontingentopkrævning. Se afsnit om
dette)

Du får nu en Faktura-kladde hvor du kan indtaste dine data til fakturaen

Du vælger fakturamodtageren i feltet Kunde. Findes kunden i forvejen kan du begynde at skrive navnet i
feltet, så vil de navne der indeholder den bogstavkombination du skriver dukke op.
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2.5.2 Opret kunde
Findes kunden ikke klikker du på Opret og rediger
(Som alle andre steder, vil et klik på  i søgefeltet åbne en dropdownliste med alle navne)
Første felt er mulighed for at afkrydse at denne kunde er en virksomhed. Sætter du kryds her vil du se at
skærmbilledet ændrer sig (se nedenfor)
De blå felter skal udfyldes, resten er op til dig.

Markerer du at dette er en virksomhed forsvinder Fornavn og Efternavn. I stedet kommer der en mulighed
for at angive Kontakter (kontaktpersoner), Interne noter og Regnskab
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Du opretter kontaktpersonen ved klik på Opret
Derefter udfyldes de felter du har brug for, minimum Fornavn og Efternavn

Klik på Gem & Luk hvis du kun skal have een kontakt, skal du have flere kontakter klikker du Gem & Ny og
gentager processen
Husk at klikke Gem både på Kontakt og på Kunde
Vi skal nu have tilføjet flere oplysninger til vores faktura.
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Vælg Fakturadato (typisk i dag)
Journal og Konto vil være udfyldt af systemet, men du har mulighed for at vælge andre. Da fakturaen jo
ikke er betalt, skal Konto (der faktisk er modkonto for de posteringer der dannes ved Tilføj af fakturaliner)
altid være 3080 Debitorsamlekonto på en salgsfaktura
Betalingsbetingelser vælges fra dropdown liste (forudbestemt af korpset)
Yderligere information Her kan der skrives en supplerende tekst der kommer med på den endelige fakturas
skriftlige udgave.

2.5.3 Tilføj fakturalinier (varelinier)
Vælg fakturalinie ved klik på Tilføj. Har kladden været gemt skal du inden trykke Rediger
Første punkt vil være at vælge Vare. Dette kan både være en fysisk vare, en tjenesteydelse og leje eller
lignende.
Findes varen ikke i forvejen kan du oprette den ved tryk på Opret og rediger

2.5.4 Opret vare
Opret: Vare giver en masse muligheder, men normalt vil du bare have behov for at sætte et Produktnavn
og evt. en stykpris (Salgs pris) på. Resten af punkterne behøver du ikke røre ved.
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Regnskabsfanen viser de bogføringsmæssige transaktioner faktureringen vil medføre. Du kan her angive
hvilke indtægts- og udgiftskonti varen ønskes bogført på.
Skal varen også bruges i Udlæg (se afsnit om dette) skal du markere Kan bruges i udlæg.

2.5.5 Bogføring af faktura
Når du har anført dine data og sluttet af med at klikke på Gem knappen er næste step at bogføre fakturaen.
Dette gøres ved klik på knappen Validér

Du ser nu den færdige ”elektroniske udgave” af fakturaen og kan vælge Send pr. e-mail eller Udskriv til
manuel behandling.

Medlemsservice tilbyder en e-mailskabelon der er indrettet så der er indlejret felter der henter oplysninger
om navn, beløb osv.
Du vil se systemets valg i nederste højre hjørne og se indholdet af den aktuelle e-mail. Skabelonen er meget
kompliceret opbygget og må ikke forsøges ændret, brug den som den er. Skabelonen indretter sig efter om
det er kontingent eller salg der faktureres
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Fakturaen er vedhæftet som pdf og kan fx se således ud:

2.5.6 Betaling
Følges linket i faktura mailen kommer modtageren ind på fakturabilledet i Medlemsservice og kan her
foretage betaling med kreditkort. Dette gælder specielt for kontingentfakturaer og betaling af
arrangementer.
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Er det ikke en kontingentfaktura eller fakturaen måske sendes til ikke-medlemmer, vil gruppens bankkonto
nummer være angivet, idet disse debitorer ikke kan forventes at have et betalingskort.

2.5.7 Faktura (køb)
Bogføring af en købsfaktura vil nok som oftest ske i tilfælde hvor man ønsker at bogføre en fordring til
senere betaling – måske endda i næste regnskabsår. Fakturabeløbet skal bogføres på en udgiftskonto i det
år udgiften er afholdt og modposteres på konto 4080 Kreditorsamlekonto. Når fakturaen betales, bogføres
dette på bankkontoen og modposteres på 4080 Kreditorsamlekonto, der derved går i nul for denne fakturas
vedkommende. (Er du DDS’er så tjek også afsnittet om dBoks)
I praksis vil de fleste kasserere sætte fakturaen til betaling i banken (eller afvente at betalingen sker
automatisk) og først bogføre posten når den optræder på bankens kontoudtog (se afsnit om bankimport og
bogføring af dette i denne vejledning). I de tilfælde behøver man ikke at oprette en købsfaktura hvis
udgiften bogføres på en udgiftskonto og betales i samme regnskabsår.
Allerede oprettede fakturaposter vil fremgå af oversigten på startbilledet:

Opret ny købsfaktura ved klik på Opret knappen. Du får nu en boks hvor du kan indtaste data om
købsfakturaen
De blå felter Leverandør, Konto og Journal er obligatoriske. Journal er allerede udfyldt

Når du har udfyldt feltet Leverandør foreslår Medlemsservice modposteringskonto i feltet Konto. Disse kan
ændres hvis ønskes. Klik på  og få præsenteret mulighederne. Er fakturaen ikke betalt skal den på konto
4080 Kreditorsamlekonto
Varelinier tilføjes ved klik på Tilføj. Har kladden været gemt i mellemtiden skal du bruge Rediger først.
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Klik i Vare feltet og angiv en varetekst (fx Tovværk). Du kan oprette et egentlig varekort, men kan også blot
skrive et varenavn. Findes dette ikke i forvejen kan du oprette navnet ved klik på en Opret knap.
I Konto feltet kan du vælge hvilken udgiftskonto posten skal bogføres på, fx konto 2030 Arrangementer og
aktiviteter.
Har du valgt at køre med Dimension kan du angive dimensionen her (se afsnit om Dimension andet sted i
denne vejledning).
Du kan vælge at skrive antal enheder og en enhedspris, men du kan også nøjes med at vælge 1 enhed og
den samlede pris inklusive moms.
Har du brug for at bogføre indholdet af fakturaen på forskellige konti skal du oprette mindst 1 linie pr.
konto.
Klik på Gem når du er færdig. Eller bogfør med det samme ved klik på Validér.
Du kan nu vedhæfte pdf eller billede af det originale bilag (de fleste firmaer sender i dag faktura som
vedhæftet pdf og det er lovlig form). Dette gøres ved klik på Vedhæftning(er) ovenover fakturaen.
Du kan også vælge Udskriv, men det giver nok ikke den store mening.

Du kan også vælge at registrere betaling af fakturaen hvis du ikke bruger bankimport. Klik på Betal knappen

Vælg hvilken betalingsform i feltet Betales via, typisk jeres bankkonto, men kan også være Webbetalinger
eller Kontant. Registrer betalingen ved klik på knappen Registrér betaling. Dette skal du ikke gøre hvis du
bruger bankimport for så oprettes posteringen to gange.
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Status skifter hermed til Betalt, og kigger du under menupunktet Udbetalinger vil du se at posteringen
fremgår af oversigten:

Åbner du posten her, kan du på fanen Journalposter se den udførte bogføring

Bemærk: Dette medfører ikke at betalingen er gennemført i banken, dette gøres manuelt. Funktonen har
ingen forbindelse til banken

2.5.8 Kreditnota (salg)
Får man brug for at udstede en kreditnota kan det ske under menupunktet Kreditnota, men skal man
udligne en udstedt faktura helt eller delvist anbefales det at bruge Kreditnota knappen på denne faktura.
Se dette beskrevet under kontingent afsnittet i denne vejledning
Her beskrives hvordan man kan oprette en kreditnota via menupunktet Kreditnota (salg)
På startsiden vil du se allerede oprettede kreditnotaer. Du starter en ny ved klik på Opret

På samme måde som beskrevet under Faktura (salg) kommer der nu en boks med en kladde (Kladde
kreditnota) hvor du kan indsætte data til kreditnotaen.
Proceduren er som ved salgsfakturaen. De blå felter er obligatoriske.
Konto er også her modposteringskontoen
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Se også tilbageførsel af kontingent med kreditnota under afsnittet Kontingent i denne vejledning

2.5.9 Kreditnota – køb
Har du modtaget en kreditnota fra en leverandør kan du bogføre denne under Kreditnota – køb.
På startsiden vil du se allerede oprettede kreditnotaer. Du starter en ny ved klik på Opret.
På samme måde som beskrevet under Faktura (køb) kommer der nu en boks med en kladde (Kladde
kreditnota) hvor du kan indsætte data til kreditnotaen.
Proceduren er som ved købsfakturaen. De felterne Leverandør og Konto er obligatoriske. Journal er
allerede udfyldt. Betalingsreference er frit.
Konto er også her modposteringskontoen.

Vigtigt: Brug den samme konto som fakturaen når du krediterer en faktura.
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2.5.10 Debitorer
Under menupunktet Debitorer kan du oprette dine debitorer, også kaldet Kunder.
I startbilledet ser en oversigt over eksisterende kunder/debitorer og du får mulighed for at oprette ny ved
klik på Opret.
Selve proceduren er nøjere beskrevet under afsnittet om Faktura (salg) i denne vejledning.

2.5.11 Kreditorer
Under menupunktet Kreditorer kan du oprette dine kreditorer, også kaldet Leverandører.
I startbilledet ses en oversigt over eksisterende kreditorer/leverandører og du får mulighed for at oprette
ny ved klik på Opret.
Selve proceduren er nøjere beskrevet under afsnittet om Udgiftsbilag i denne vejledning.
Debitorer og kreditorer kaldes også Partnere. Om en partner er debitor eller kreditor er markeret på
Debitorens kort under Regnskab-Fakturering-Debitorer hvor der sat markering på om den pågældende er
Kunde eller Leverandør. En partner kan i praksis optræde både som debitor og som kreditor. Du kan altså
vælge en eksisterende debitor (fx en leder) og tilføje markeringen Leverandør.

2.5.12 Varer (produkter)
Gruppen sælger måske t-shirts eller andre varer
Disse kan oprettes under menupunktet Varer
Klik på Opret
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På fanen Information opretter du varens (produktets) navn og om et er en vare der Kan sælges, kan
udgiftsregistreres, er en Arrangements betaling (Event Subscription) eller er en Kontingentsats
Man kan også vælge at sætte et billede af varen på ved klik på det lille ”kamera ikon” i venstre hjørne

På fanen Regnskab kan man angive standard konto som salg af denne vare skal indtægtsføres og/eller
udgiftsføres på.
Man kan endda angive moms hvis det engang skulle blive aktuelt.

Der er også muligheder for at angive data for Indkøb, Lager, Salg og Varianter, men da det ikke er en
webshop vi driver vil dette ikke forsøgt beskrevet her
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2.6 Bankimport
2.6.1 Hvad er bankimport
En af de vigtigste funktioner i regnskabsdelen i Medlemsservice er importen af bankens kontoudtog.
Med mindre man er så uheldig at have en kontant kasse, vil alle indtægter og udgifter skulle modposteres
på en bankkonto. Mens menupunkterne Indtægtsbilag, Udgiftsbilag, Udbetalinger og Indbetalinger starter
med at oprette bilag og bogføre disse, tager bankimporten udgangspunkt i bevægelserne på din bankkonto
Med bankimporten oprettes posteringer med nøjagtig samme dato, tekst og beløb som der står i banken,
som oftest blot med to klik med musen.
Dermed sikres at




alle posteringer oprettes på bankkonto (evt. bankkonti) i medlemsservice
posteringer der ikke i forvejen er oprettet som indtægt eller udgift bliver oprettet blot med et
museklik
banken straks afstemmes

Et eksempel: Elforsyningen sender dig en mail med faktura i pdf-format og trækker beløbet på din
bankkonto. Denne udgift vil i vores lille regnskab først være interessant når den er betalt. Når posten viser
sig ved bankimporten kan du blot angive at den skal modposteres på konto 2074 Opvarmning, el, vand,
affald etc. Et klik på OK og der er oprettet en postering på bankkontoen og postering på konto 2074
Opvarmning, el, vand, affald etc.
Du kan også straks vedhæfte bilag (glemmer du det kan du efterfølgende kan gå ind under Regnskab Posteringer, åbne posteringen og vedhæfte pdf’en).
Her behøver du altså ikke at oprette en købsfaktura, men vælger du alligevel at oprette en købsfaktura, skal
du undlade at markere den som betalt. Sålænge den står åben vises den i bankimporten, og i stedet for at
angive en modpost, angiver man at det er netop denne åbne faktura der skal udlignes. Derved bogføres
posteringen på banken, på konto 4080 Kreditorsamlekonto og fakturaen markeres som betalt. Også nemt!

2.6.2 Sådan udføres bankimport
Start med at gå ind på jeres netbank, find kontooversigten og vælg den konto der skal importeres fra. Angiv
den periode du ønsker at importere (tjek inden hvilken sidste dato der evt. tidligere er importeret til) og
vælg muligheden for at eksportere til CSV
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Dette eksempel er fra Spar Nord, der er forskel på skærmbillede fra bank til bank, så dit kan se anderledes
ud. Nogle banker giver kun denne mulighed til erhvervskunder, så kan du ikke finde et sted hvor der kan
vælges eksport til CSV kan det være fordi I har en privatkonto. Spørg banken i det tilfælde.
CSV (semikolon separeret fil) filen skal indeholde følgende overskrifter: Dato, Tekst, Beløb og Saldo. Som
det ses på nedenstående eksempel kan der være en ekstra dato kolonne eller andre ekstra kolonner. Dette
gør ikke noget blot de nævnte overskrifter er med.
Dato
19.03.2020
15.03.2020
14.03.2020
08.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
26.02.2020

Tekst
Udlæg Finn
MEDLEMSSERVICE KORTB
SUSANNE DAVIDSEN KTG/0017
MEDLEMSSERVICE KORTB
HUSLEJE, BIFROST
MEDLEMSSERVICE KORTB
BS MODSTRØM DANMARK A/S
Jane KTG/000056

Rente fra Beløb
19.03.2020
-92,81
15.03.2020 525,46
14.03.2020
75,00
08.03.2020 3.761,12
01.03.2020 1.500,00
01.03.2020 903,12
01.03.2020 -468,38
26.02.2020 378,50

Saldo
48.079,82
48.172,63
47.647,17
47.572,17
43.811,05
42.311,05
41.407,93
41.876,31

Som det ses, så skal posteringerne stå i den rigtige rækkefølge så udviklingen i saldoen er fortløbende. Om
datoerne står i stigende eller faldende rækkefølge er ligegyldigt.
Åbn aldrig filen, det øger fejlmulighederne. Kun hvis de nævnte overskrifter mangler, kan du blive nødt til at
åbne og tilføje disse. Men rør ikke ved rækkerne nedenunder!
Gem filen et sted du nemt kan finde den igen fx i mappen Grupperegnskab/2020. Giv den et sigende navn
så man ikke senere tager fejl.
Undgå så vidt muligt import hvor alle posteringer har samme dato, det kan snyde medlemsservice så saldo
vises forkert. Vær også sikker på at alle poster er med, så der ikke mangler en postering mellem to
importer.
Vælg nu punktet Regnskab – Bank – Importer i Medlemsservice
Du får nu dette vindue:

Klik på Vælg, find mappen du gemte CSV filen i og vælg denne. I det blå felt vælger du den bankkonto der
skal importeres til. Klik på Importer
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Nu kommer fasen hvor vi skal have placeret de forskellige posteringer
Importen kan se således ud:

Her vises at der pr. 29-01-2020 på konto 3001 vil blive bogført 280,00 i debet vedrørende Aalborg
Kommune. Fakturaen er betalt og nu mangler vi at vælge hvor der skal modposteres. De åbne posteringer
vises automatisk, ønskes de fjernet klik på ”hjulet” i venstre margin. Var der dannet en åben købsfaktura
eller Udgiftsbilag ville dette blive vist nedenfor.

2.6.3 Valg af modpost konto
Er der ikke på forhånd dannet et udlæg, et udgiftsbilag eller en faktura (salg eller køb) klikker man på Vælg
modpost og der åbner en boks hvor man kan vælge Konto og evt. tilhørende Dimension samt tilføje
Vedhæft fil (her fakturaen fra kommunen). Klikkes der på den lille trekant i venstre margin forsvinder
boksen igen.

I feltet Konto vælges den konto udgiften skal modposteres på fx 2074 Opvarmning, el, vand, affald, etc.
Ønskes der en bestemt dimension vælges dette i feltet Dimension (fx ”Weekendhytten”)
Vedhæftning af bilag sker ved at klikke på knappen Vælg hvorved der åbnes for at finde pdf’en på din
harddisk.
Feltet OK skifter nu til rød farve, klik på OK og posteringerne er dannet.

2.6.4 Udligning af allerede dannet bilag
Hvis der er tidligere er dannet et bilag og dette står åbent, vil man se dette nedenunder. Ses det ikke med
det samme kan man klikke på > og få vist flere.
Alternativt kan man vælge partneren (fx leder der har oprettet et udlæg eller et medlem der har betalt
kontingent ved bankoverførsel) i feltet Vælg Partner, så vises kun åbne posteringer vedrørende denne
partner. Fortryder man valget af partner er der en lille ”rette blyant” til højre for navnet, den er lidt svær at
ramme, men når det lykkes vises Vælg partner feltet tomt igen. Er der ikke i forvejen angivet en partner på
en postering kan man angive en partner ved at anføre navnet i Partner feltet
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Skrives navnet eller et søgeord i feltet Filter, vises de åbne posteringer der passer med dette navn eller
søgeord.
Når den åbne postering man ønsker at udligne vises nedenfor, markerer man posteringen hvorefter OK
knappen skifter til rød farve. Klik på OK hvorved posteringerne dannes og det valgte bilag (udlæg, faktura
eller udgiftsbilag) skifter status til Betalt.
Ses der posteringer fra tidligere år forsvinder disse når regnskabsåret lukkes.
Det lille tegn
Rådighedsbeløb

viser lidt flere oplysninger om posteringen. Læs mere om dette i afsnittet om

Indbetalinger fra debitorer skal modposteres på konto 3080 Debitorsamlekonto.
Udbetalinger til kreditorer skal modposteres på konto 4080 Kreditorsamlekonto.

2.6.4.1 Valgt partner men ingen posteringer vises
Hvis du har angivet en partner i feltet Vælg partner, men ikke får vist posteringer, skyldes det at du har
oprettet partneren som Kreditor, men ikke har oprettet en købsfaktura. I så fald foreslår systemet at du
bogfører posteringen på konto 4080. Ideen er så at man efterfølgende opretter en købsfaktura der også
modposteres på konto 4080

Ønsker du at modpostere på en anden konto kører du blot musen hen over 4080 og der åbnes mulighed for
at angive en konto og dimension som beskrevet ovenfor.

2.6.4.2 Valgt partner men forkert postering vises
Hvis du har angivet en partner i feltet Vælg Partner og systemet foreslår en åben postering til denne
partner, men det ikke er en postering der skal udlignes med denne indbetaling, kan du føre musen hen over
3080 og klikke på det minustegn der så vises. Derved forsvinder den viste postering og erstattes af
muligheden for at vælge Modpost og evt. Dimension
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Klikker du på Behold åben forvinder posteringen fra bankimporten.

2.6.5 Medlemsservice kortbetaling
Bruges kortbetaling til betaling af kontingent og/eller arrangementer, vil der optræde en postering der
hedder ”Medlemsservice kortb”. Denne postering skal altid modposteres på konto 3035 Kortbetalinger.
Den udligner det tilgodehavende vi ellers har i ”korpsbanken”.

2.6.6 Beløb deles på flere posteringer
Det sker at en bankpostring skal deles op på flere posteringer i vores regnskab. Det kan fx være hvis en
betaler vælger at betale flere fakturaer på én gang eller et udlæg skal måske posteres på flere forskellige
konti
Proceduren er i princippet den samme som beskrevet overfor, men beløbet rettes manuelt hvorefter den
første modpostkonto angives, eller den første åbne faktura/udlægsbilag markeres.
Systemet regner selv restbeløbet ud og processen gentages indtil restbeløbet er 0,00. Derefter klikkes der
på OK.
Metoden bruges også hvis en postering skal fordeles på flere dimensioner.

2.6.7 Flytte penge mellem to bankkonti
Hvis man flytter et beløb fra en bankkonto til en anden (fx fra drift til opsparing) kan det drille lidt hvis der
bruges bankimport til begge konti. I de tilfælde kan man vælge at modpostere på konto 3020 Kasse på
begge bankimporter (somom man har taget pengene ud af banken, lagt dem i kassen, taget dem op af
kassen og sat ind i banken blot på en anden konto). Men faktisk kan man komme ud af det ved blot at
modpostere på den anden bankkonto første gang der importeres, mens man i importen på den anden
konto modpostere på samme kontonummer, altså både i debet og kredit på samme konto.

2.6.8 Pause i bankimporten
Bliver man afbrudt inden bankimporten er færdig, lukker man bare for importen ved at vælge et andet
menupunkt. Når den genoptages går man ind under Bank – Bankkontoudtog og klikker den ufærdige
import (den står med blå skrift) og derefter på knappen Afstem. Der ved åbnes bankimporten igen og man
kan fortsætte
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2.6.9 Afslutte bankimport
Når alle posteringer er udført afsluttes proceduren.
På afslutningsbilledet kan man vælge enten Tilbage til kontoudtog eller Luk kontoudtog
Vælges Luk kontoudtog bogføres posteringerne og man er færdig
Vælger man i stedet Tilbage til kontoudtog kommer man til oversigten over alle bankimporter. Vores netop
færdiggjorte vises da med blå skrift, den er nemlig ikke bogført

Er bankimporten ikke bogført, vil man når man åbner bankimporten (ved at klikke på den i oversigten) se at
der i øverste venstre hjørne kommer en knap Luk. Et klik på denne lukker og bogfører posteringerne

2.6.10 Afstemning af bankkontoen
Bankimporten handler ikke kun om at få bankbevægelserne overført til vores regnskab på en hurtig og nem
måde, det er også en afstemning af banken
Åbner man en bankimport efter afslutningen kan billedet se sådan ud:
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Opstartsbalance er den opstartsbalance bankimport csv-filen viser
Afslutningsbalance er den afslutningsbalance bankimport csv-filen viser
Balance pr. xx-xx-xxxx for account 3xxx viser saldoen på den konto vi har importeret til. Denne skal
stemme med beløbet ovenover, er de to poster ikke ens, er det i gang med fejlsøgning. Det kan fx være et
”gab” mellem denne og forrige bankimport. Skifter til rød skrift hvis der er ubalance
Journalposter viser journalposterne på den journal der er angivet til venstre (i eksemplet Bank (DKK))
Vedhæftede indeholder den oprindelige csv fil

2.7 Bogføring direkte i journalen
Den rutinerede kasserer kan bogføre direkte i journalerne. Dette gøres ved at gå ind under Oversigter –
Journalposter og vælge Periode (regnskabsår) og Journal. Klik derefter på Opret.

MS udfylder selv Journal og Periode. Ikrafttrædelsesdato sættes til 1. januar i det valgte regnskabsår. Skriv
selv den relevante dato.
Navn er selve teksten på posteringen
Henvisning kan sættes men er ikke tvunget
Partner sættes hvis posteringen gælder en bestemt partner (typisk medlem)
Konto er obligatorisk og er nummer og navn på kontoen der bogføres på, kan vælges fra dropdown liste
Dimension angives hvis man har sådan en
Postering vil systemet selv udfylde i dette tilfælde
Beløbet skrives i Debet eller Kredit (kredit hvis det er en indtægt)
Der kan angives en Forfaldsdato
Når der klikkes på Gem dannes der en postering. Den vil stå med rød skrift da den ikke er i balance. Vi skal
derfor også have dannet modposteringen.

Klik på linien og derefter på ”ud af kassen” ikonet mellem Postering og Debet
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Posteringen åbnes og man kan se at den ikke er i balance og ikke er bogført.
Posteringen kan stadig slettes (den enkelte linie kan slettes ved klik på skraldespand ikonet)
Klik på Tilføj

Systemet ”føder” nu en ny postering med stort set samme data, men med beløbet i modsatte kolonne
Blot mangler kontonummer for modposteringen (i eksemplet er valgt 2020 Ture og lejre)

Som det ses står der Ikke i balance, men da summen passer for debet og kredit, så bogfører man. Dette
gøres ved at klikke på Send skifter billedet og vi kan se at vores postering er lykkes og stemmer.
”Skaldespanden” er nu væk og posteringen kan ikke længere slettes. Stemmer den ikke, skal der sikkert
dannes endnu en postering, fx hvis et gebyr skal posteres for sig
Klikkes i stedet på Gem (nederst til venstre) gemmes posteringen blot og er ikke bogført. Når du kommer
tilbage til oversigten klik da på Gem igen (denne gang øverst til venstre)
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2.8 Rette fejl i bogføringen
Mange kasserere vil gerne kunne ”slette” en postering selvom den er bogført. Medlemsservice kan noget
der ligner en sletning, i virkeligheden danner Medlemsservice automatisk en skjult modpost der udligner
den forkerte postering, (men fakturaer skal selvfølgelig stadig udlignes med en kreditnota). Åbn
posteringen fx under menupunktet Posteringer, klik på knappen Modposter

Når du har klikket på Modposter vises en boks hvor man kan se hvilken journal og modposteringen dannes
på. Klik dernæst på Opret modposteringer (eller på Annuller hvis du har fortrudt)
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Medlemsservice danner nu selv modposter og er filteret Skjul modposterede sat i søgefeltet, skjules de to
posteringer. Ønsker man at se posteringerne fjernes filteret Skjul modpostering i søgefeltet. Automatisk
dannede posteringer markeres med AP.

2.9 Ompostering
Finder man, efter at en postering er bogført, ud af at den er bogført på en forkert konto, kan man lave en
ompostering.
Vi har fx bogført en postering på konto 1050, men det skulle være konto 1020

Find posteringen under menupunkt Journalposter. Find den evt. ved at skrive posteringsnummeret i
søgefeltet og marker at det er Nummer (flyt)
Klik på Opret
Der oprettes nu en ny linie hvor Journal og Periode er udfyldt.

Ikrafttrædelses dato: Er sat til den 1. januar i det pågældende regnskabsår. Ret det til den dato den
oprindelige postering blev dannet. Medlemsservice retter perioden ud fra den valgte ikraftrædelsesdato
Navn: Her skriver du samme tekst som i den originale eller evt. ”Ompostering”
Henvisning: Her kan du vælge at skrive det samme som der står i den originale postering
Er der (som i eksemplet) en partner angivet skriver du dette i Partner feltet
Konto: Skriv samme kontonummer som i den originale postering
Dimension udfyldes hvis det er aktuelt
Postering udfyldes ikke, det gør systemet
Debet eller Kredit: Står den originale postering i Kredit, skriver du her beløbet i Debet
Klik på Gem.
Vores postering vises nu med rød skrift – den er jo ikke balance, vi har kun dannet den ene postering
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Klik nu på linien og på ”pil ud af kasse” ikonet mellem Postering og Debet

Der åbnes nu en ny boks

Klik på Tilføj

Systemet udfylder selv alle felter og placerer beløbet i modsatte side
Ret kontoen til den konto du vil flytte posteringen over på
I første omgang står der Ikke i balance, men da summen passer for debet og kredit, så bogfører man. Dette
gøres ved at klikke på Send. Derved skifter billedet og vi kan se at vores postering er lykkes og stemmer.
”Skaldespanden” er nu væk og posteringen kan ikke længere slettes.
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Klikkes i stedet på Gem (nederst til venstre) gemmes posteringen blot og er ikke bogført. Når du kommer
tilbage til oversigten klik da på Gem igen (denne gang øverst til venstre), så ser oversigten normal ud igen.
Et kig på oversigten viser med dette eksempel, at posteringen der i første omgang var bogført i kredit på
konto 1050, nu er ført i debet også, hvorved konto 1050 går i nul hvad angår denne postering. Samtidig ses
det at beløbet er posteret i kredit på konto 1020. Beløbet er altså omposteret fra konto 1050 til konto
1020.
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3 Kontingent i Spejdernes Medlemsservice
3.1 Generelt om kontingent i Medlemsservice
Kontingent kører, når det rigtig sat op, stort set automatisk. Det er en af grundene til at selv grupper, der
ikke ellers bogfører i medlemsservice, vælger at bruge kontingentmodulet.
Kontingentopkrævning hører ikke sammen med et medlemskab, alle der er tildelt en kontingentsats og
hvor der er sat en Kontingentstartdato vil blive opkrævet fra denne dato, og først stoppe med at blive
opkrævet når der er sat en Kontingentslutdato.
Kontingentopkrævningen bygger grundlæggende på kontingentsatser der fortæller opkrævningssekvensen
og prisen, mens det er start og slutdato på den enkelte person der angiver om der skal opkræves og hvilken
sats der skal opkræves efter
Har gruppen sat en standard kontingentsats på gruppens økonomifane og/eller måske en sats på enheden,
vil nye medlemmer automatisk blive tildelt denne kontingentsats fra indmeldelsesdatoen

3.2 Forberedelser
Bruger gruppen ikke i forvejen Medlemsservices regnskabsmodul, skal dette aktiveres inden
kontingentdelen kan tages i brug – også selvom man ikke ellers agter at bogføre i regnskabsdelen
Læs om dette i denne vejlednings afsnit om opstart af regnskab.
Se også vejledning Tjekliste før kontingentstart og benyt eventuelt muligheden for at få supporten til at
gennemgå opsætningen inden kontingentopkrævningen aktiveres.
Vi starter på Økonomifanen på gruppens stamkort (Menupunkt Organisatorisk (DDS: Enheder) og klik på
gruppens navn. Vælg derefter fanen Økonomi

Tjek dernæst at de rigtige journaler er tilføjet:
Kontingentjournal skal hedde ”Kontingent DKK” og Webbetalings-journal ”Web-betalinger DKK”. Hvis
regnskabet er korrekt oprettet vil disse automatisk blive udfyldt, men ellers kan du vælge disse to på
dropdown liste.
Standard kontingentsats kan først vælges når du har oprettet Kontingentsatser (se nedenfor)
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Opkrævningsdage er opkrævningsdag i forhold til periodestart (antal dage før (+) eller efter (-)
periodestart). Kontingentindtægten bogføres på den aktuelle opkrævningsdato - dog periodestart hvis
opkrævningen udsendes inden perioden starter.
Eksempel:
Du kører med kvartals kontingentperiode og har derfor en periode der starter 1. oktober og har sat
Opkrævningsdage til -10.
I det tilfælde dannes og udsendes kontingent opkrævning til de aktuelle medlemmer 10 dage efter den 1.
oktober (altså den 11. oktober).
Har du i stedet sat Opkrævningsdage til 10 vil opkrævningen blive dannet den 22. september
På hjemmesiden medlemsservice.nu kan du hente et regneark til beregning af datoerne
Du kan faktisk ændre Opkrævningsdage, så du fx har en bestemt opkrævningdato den første gang du
opkræver, og så ændre inden næste opkrævning. Systemet vil automatisk opkræve kontingent som du har
sat betingelserne, indtil du ændrer opsætningen.
DUF og nogle kommuner godkender kun kontingent betalt i det regnskabsår kontingentet vedrører. Vælg
derfor ikke fx 22. december som opkrævningsdato for kontingent for januar, men sæt i stedet
opkrævningsdato i samme regnskabsår, så I ikke risikerer at nogen betaler deres kontingent i det ”forkerte
år”. Vi anbefaler altid at bruge negativt tal fx -10.
BEMÆRK !
Første nat efter at der er oprettet kontingentsatser kører systemet en automatisk
kontingentopkrævning hvis ”Opkrævningsdato” er overskredet. (Og den kan ikke køres igen før i næste
kontingentperiode!)
DERFOR er det VIGTIGT at opkrævningsdagen ikke er overskredet, før der er tildelt kontingentsatser til
alle medlemmer. Sæt derfor ”Opkrævningsdage” så du er sikker på at du har styr på kontingentsatser
på de medlemmer der skal opkræves kontingent for, inden ”Opkrævningsdato” overskrides.
Eksempel.
Du er i gang med at opsætte systemet den 20. januar, og bruger halvårlig kontingentperiode.
Normalt vil du gerne opkræve kontingent 10 dage inde i perioden.
(altså skal Opkrævningsdage sættes til -10  opkrævning 10/1 og 10/7)
Da ”opkrævningsdato” 10/1 er overskredet den 20. januar vil systemet køre en kontingentopkrævning
natten efter du opretter kontingentsatser – også hvis du ikke har nået at tildele medlemmerne
kontingentsatser.
START DERFOR MED at sætte opkrævningsdato frem i tiden(her f.eks. -40  10. februar)
Så har du god tid til at opsætte systemet og tildele kontingentsatser til medlemmerne.
NAR DU ER KLAR til at systemet må udsende opkrævninger, kan du sætte ”Opkrævningsdage” til -10
(hvis det gøres den 24. januar vil opkrævningerne udsendes natten til den 25. januar)
(Kilde: Ejnar Lind Jørgensen, kasserer i KFUM-Spejderne 3. Holstebro Ellebæk Gruppe)

Betalingsfrist er den betalingsfrist der kommer til at fremgår af den opkrævning du udsender. Den sætter
datoen for betalingsfristen – altså antal dage efter Opkrævningsdagen
Automatisk betaling fra tilmeldt kort trækkes på Betalingsfrist datoen
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Påmindelsesdage (dvs. antal dage efter den dato betalingen skulle være faldet) Sættes den til 0 vil der ikke
blive sendt påmindelser. Se nærmere beskrivelse sidst i dette afsnit.
Tillad kortbetaling
Er der ikke tilladt kortbetalinger skal dette gøres. Klik på Rediger og sæt et flueben i feltet Tillad
kortbetalinger

Du får nu en boks hvor du skal udfylde et par felter:

Gebyr-betaling angiver hvem der skal betale det gebyr der er forbundet med at betale med et kreditkort.
Der er nu kun en mulighed, det skal vi som modtager af indbetalingen nemlig.
Bankkonto er den bankkonto du ønsker kortbetalinger indsat på, typisk jeres driftskonto. Vælges på
dropdownliste. Findes den ønskede bankkonto ikke endnu kan du klikke på Opret og rediger
Standard indtægtskonto, arrangementer er den konto du typisk vil bruge til at bogføre indtægter fra
arrangementer fx Konto 1030 Arrangementer og aktiviteter. Kontoen angives automatisk på arrangementer
når de oprettes (skal udfyldes selvom den intet har med kontingent at gøre)
Standard gebyrkonto er den udgiftskonto gebyrer skal bogføres på, fx Konto 2050 Administration og porto
Betalingskontakt er den kontaktperson der vil stå på opkrævningerne, typisk kassereren. Vælg fra
dropdownliste
Øvrige felter behøver du ikke udfylde

3.3 Oprette kontingentsatser
Systemet bygger på kontingentsatser, enten som et standardkontingent tilknyttet gruppen (angivet på
økonomifanen som vist ovenfor) eller som kontingentsatser der kan tildeles en eller flere enheder
(afdelinger) (fx tropskontingent) eller direkte på medlemmer (fx lederkontingent).
Kontingentsatser defineres pr. juridisk medlemsbærende enhed (eks. gruppe) med:
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●
●

●

Navn på kontingentsatsen (f.eks. “Lederkontingent”, “Spejderkontingent” osv.)
Kontingentperiode. Der kan vælges: Månedsvis, kvartalsvis, halvårligt, 3 gange årligt, årligt.
Perioderne følger kalender-året. Af hensyn til bogføringen, må en periode ikke løbe over
årsskiftet. (Selve opkrævningen kan i princippet ske inden perioden starter, men udgå dette
hvis det betyder at opkrævningen ikke udsendes i det regnskabsår den vedrører fx 22.12.
året før).
Sats dvs. pris. Kan ændres ved at sætte en ny pris samt dato for hvornår, den nye pris skal
træde i kraft (gamle priser slettes ikke, så man vil historisk kunne se hvilke datoer, prisen
har været ændret).
Kontingentet opkræves altid med den pris, der gælder på opkrævningsdagen.

Kontingentsatser og priser kan kun vedligeholdes af en kasserer eller økonomiansvarlig.
På enheder/afdelinger kan opsættes en kontingentsats gældende for den pågældende enhed (denne sats
kan dog også bruges på andre enheder). Denne sættes automatisk for nye medlemmer, med mindre den
medlemsansvarlige ved indmeldelsen vælger noget andet. Angives på enhedens stamkort Medlems- og
Mødeinfo fane, se nedenfor.

3.4 Opsætning af kontingentsatsen
Gå til topmenu Regnskab, rul ned i sidemenuen i venstre side til du ser Kontingent
Vælg punktet Kontingentsatser
Du får nu en oversigt over allerede oprettede kontingentsatser.

Klik på Opret. Nu får du vist nogle felter som du kan udfylde.

Start med at navngive Kontingentsats. Navnet vil stå på opkrævningen, så giv det et sigende navn.
Angiv dernæst perioden (kvartalsvis, årlig osv.)
Klik på Tilføj når du vil sætte startdato og beløb
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Hvis man ønsker at kontingentsatsen altid skal opkræves for hele perioden uanset hvornår medlemmet er
startet (dette gælder fx for et lederkontingent på 75 kroner) skal der sætte flueben ved Opkræv fuld
periode. Sættes dette ikke vil der kun blive opkrævet for det antal dage af perioden vedkommende har
været indmeldt i den igangværende periode. Du må aldrig ændre dette felt hvis satsen har været brugt.
Ellers vil Medlemsservice genberegne kontingentet for dem tidligere er opkrævet kontingent med denne
Kontingentsats.
Når der foreligger en beslutning om at ændre kontingentet kan du klikke Rediger hvorved der vises Tilføj.
Klik på Tilføj for at oprette endnu en Gyldig fra dato og sætte kontingentbeløbet for den periode. Du må
aldrig ændre en Kontingent pr. periode der har været brugt!

Bemærk: Der skal være en Gyldig fra der skal være senest det tidspunkt den aktuelle kontingentperiode
løber fra. Skal satsen opkræve fra 1.1.20 dur det ikke at den første Gyldig fra står til 1.2.20, så er der en
måned uden beløb og der opkræves ikke kontingent
Regnskabsfanen
Klik på fanen Regnskab hvis du har specielle ønsker til konti i regnskabet. Standardkonto er 1000
Medlemskontingent (opkræver man kontingent for fx støttemedlemmer kan man vælge at lade deres
kontingent indgå på en speciel konto). Bemærk feltet skal være udfyldt!
Slut af med at klikke på Gem

3.5 Tildeling af kontingentsatser
Vælg Topmenu Regnskab – sidemenu Kontingent – underpunkt Medlemmer Her får du en oversigt over
dine aktive medlemmer og medlemmer med saldo samt den kontingentsats de er tildelt samt skyldig saldo.

3.6 Standard kontingentsats
Du angiver navnet på gruppens standard kontingentsats på gruppens stamkort. Er der ikke angivet anden
kontingentsats vil systemet tildele det enkelte medlem gruppens standard sats ved indmeldelse.
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Gå ind på gruppens stamkort, klik på Rediger og marker fanen Økonomi. Vælg kontingentsats på
dropdownliste

3.7 Tilknytning til enhederne
Du skal have tilknyttet kontingentsatser til hver enhed hvis gruppen har forskelligt kontingent i de
forskellige enheder/afdelinger.
Gå ind på enhedens stamkort (Top menu Organisering (Enheder i DDS)) og marker der enhed du vil
redigere)

Klik på Rediger Vælg fanen Medlems- og mødeinfo og Gå til Standard kontingentsats feltet og vælg
kontingentsatsen fra dropdownlisten. Klik til sidst på Gem. Det vil betyde at fremtidige indmeldelser i den
enhed automatisk vil få tildelt den valgte kontingentsats.
De nuværende medlemmer kan vi tildele kontingentsatsen med en samlet Masseredigering som beskrevet
nedenfor i denne vejledning.
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3.8 Massetildeling af kontingentsats
Du kan tilrette hver enkelte medlem, men når du skal opstarte kontingent er det letteste at redigere flere
ad gangen. De steder du i Medlemsservice kan åbne en liste over dine medlemmer, kan du også ”masse
tildele” en kontingentsats.
Det kan du fra:
Topmenu Medlemmer – sidemenu Medlemmer (her får du en oversigt over alle medlemmer med leveår og
kan derfor sortere efter år)
Topmenu Regnskab – sidemenu Kontingent – underpunkt Medlemmer (her får du alle aktive medlemmer
og inaktive med saldo)
Topmenu Organisation (Enheder) – Vælg den enhed du vil arbejde med (fx Troppen). På stamkortet klikker
du på Medlemmer. Her er du nødt til at tage en enhed ad gangen, til gengæld kan du uden problemer se
hvilken afdeling medlemmerne er tilknyttet og give dem den rette kontingentsats
Marker de medlemmer du vil tildele en bestemt kontingentsats. I Flere vælges Masse-redigering (Ret
kontingentsats)

Derved åbnes en dialogboks:

I dialogboksen vælger du Set og datoen for periodestart i drop-down lister. Ligeledes vælges Set og
kontingentsats fra dropdown liste
Du kan også vælge Fjern for at fjerne en sats.
En fjernet eller ændret sats vil ikke blive ændret med tilbagevirkende kraft, så der hvor den pågældende
kontingentsats er brugt vil man efterfølgende kunne se hvad der er opkrævet.
Den sats der opkræves efter vil altid være den der aktuel på tidspunktet for opkrævning.
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Gem ved klik på Anvend

3.9 Personligt kontingent
Ledere og andre der ikke skal betale det kontingent der er sat for en enhed eller gruppens standard
kontingent, kan man tildele en personlig kontingentsats.
Således kan man oprette en ”lederkontingentsats” der er helårlig, sat til Opkræv fuld periode og med
beløbet 75 kroner.
Der kan også være medlemmer der er registeret i gruppen, men betaler deres kontingent i en anden
gruppe. Dem kan man tildele en ”andet medlemskab kontingentsats” på det ønskede beløb. Lav ikke en
sats hvis beløbet er 0,00 da der også dannes en opkrævning i det tilfælde.
Nogle grupper kører med søskenderabat, denne tildeles også med kontingentsats oprettet specielt til det
brug, det er ikke muligt at give rabat på anden måde end ved at give en lavere pris. Der er er altså ikke en
”søskenderabat” men en ”søskendepris”. Hvis denne pris er forskellig fra enhed til enhed skal der laves en
søskendesats for hver enhed.
Den personlige kontingentsats tilføjes ved at åbne medlemmets stamkort:
Vælg Medlemmer i topmenu, marker det medlem du vil tildele et personligt kontingent, klik Rediger og
vælg fanen Kontingent

Vælg Kontingentopkrævning, startdato med dropdown kalender
Vælg kontingentsats på dropdownliste
Klik Gem for at afslutte handlingen
Den personlige kontingentsats kan også tildeles flere som beskrevet med masse redigering, så skal man fx
tildele kontingentsats til flere ledere ved samme lejlighed, kan man også tildele lederkontingentsatsen på
den måde. Så snart det er mere end 1 der skal tildeles er nemmest at bruge masseredigering.
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3.10 Kontingent for nyindmeldte
Hvis der er oprettet et standardkontingent for gruppen vil nyindmeldte automatisk få tildelt dette. Men er
der tillige sat en standardsats på den enhed barnet for enhedsmedlemsskab af, vil den sats være gældende.
I begge tilfælde vil kontingent blive beregnet fra indmeldelsesdatoen.
Er der markeret Opkræv fuld periode på den sats der er tildelt, vil der blive opkrævet det fulde beløb for
hele perioden, uanset hvornår i perioden barnet er meldt ind.
Er denne markering ikke sat, vil systemet udregne restbeløbet for den igangværende kontingentperiode.
Denne udregning er prisen (kontingentsatsen) for hele perioden, divideret med det antal dage der er i
perioden, og ganget med antal dage fra medlemmets start dato til perioden slutter.
Eksempel: I kører med kvartalsvis opkrævning, så 3. kvartal vil løbe fra 1. juli til 30. september. Et nyt
medlem indmeldes 1. september og skal betale kontingent fra denne dato, altså for 30 dage
I har -10 opkrævningsdage så opkrævning for 4. kvartal vil ske den 11. oktober og der vil det nye medlem
også blive opkrævet for de 30 dages kontingent fra 3. kvartal.
Kontingentet for en delperiode vil blive opkrævet sammen med kontingentet for den næste periode, men
kan også opkræves straks ved klik på Fakturer nu. Sker dette vil der blive dannet en fakturakladde og når
den er valideret (bogført) vil feltet Seneste opkrævningsperiodes afslutning skifte til den dato der er
opkrævet frem til. Dette sikrer at kontingent for delperioden ikke opkræves to gange.
Er der ikke oprettet standard kontingent for gruppen eller enheden på indmeldelsestidspunktet, skal
kontingentstart og kontingentsats anføres manuelt, se afsnittet Personligt kontingent hvordan dette gøres

3.11 Andre justeringer
Ved udmeldelse eller hvis man har tildelt en forkert kontingentsats, kan det blive nødvendigt med en
justering af kontingent for en enkelt person.
Gå ind på medlemmets stamkort og vælg fanen Kontingent. Her er der to muligheder: Fakturer nu og
Juster tilgodehavende

3.11.1 Fakturer nu
Ved klik på Fakturer nu beregner systemet selv hvad det nye medlem skal betale for resten af perioden og
danner en fakturakladde. Denne skal valideres (bogføres) og kan derefter sendes som email.
Fordelen ved denne metode er at systemet ikke bare beregner prisen, men også markerer i systemet at der
opkrævet kontingent for denne periode.
Da der er tale om en fakturakladde er det dog muligt at ændre det tal opkræves hvis man har aftalt et
bestemt beløb.
Det er således den metode der er bedst egnet i langt de fleste tilfælde.

3.11.2 Juster tilgodehavende
En anden metode er Juster tilgodehavende. Her kan man få dannet en faktura med et bestemt beløb, men
vær opmærksom på at medlemsservice ikke registrerer at der opkræves kontingent for den periode man vi
regulere. Derfor skal man i de tilfælde måske ind og ændre Kontingentstart-dato.
Klik på Juster tilgodehavende nederst på kontingentfanen
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Her er der to muligheder:



Beløbet trækkes fra det skyldige kontingent
Beløbet lægges til som ekstra kontingent

3.11.3 Beløbet trækkes fra det skyldige kontingent
Bruges når et skyldigt kontingent beløb ønskes justeret

Ved denne justering angives det beløb det skyldige kontingent skal justeres med. Systemet udfylder selv
feltet Juster med det skyldige beløb. Teksten nedenunder ændres ud fra om der efter ændringen ikke vil
have nogen gæld, eller om der vil være gæld/tilgodehavende og hvad beløbet i givet fald vil være
Knappen Opret dokument opretter en opkrævning (faktura) eller en modregning (kreditnota) som kladde.
Kladden kan ændres eller slettes indtil den Valideres.
Husk at godkende ("Validere") dokumentet, når du har kontrolleret det ser rigtig ud.
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3.11.4 Beløbet lægges til som ekstra kontingent
Bruges hvis der ønskes faktureret et beløb der afviger fra det systemet automatisk vil beregne og opkræve.
Angiv det beløb kontingentet skal justeres med (positivt eller negativt)
Knappen "Opret dokument" opretter en opkrævning (faktura) eller en modregning (kreditnota) som kladde.
Kladden kan ændres eller slettes indtil den godkendes.
Husk at godkende ("Validere") dokumentet, når du har kontrolleret det!

Såvel Faktura kladde som Kladde kreditnota vil vedblive at være kladder indtil du validerer dem ved klik på
Valider. Først da dannes faktura eller kreditnota og der bogføres på de angivne konti

Vær opmærksom på, at hvis du har justeret tilgodehavende ved at bruge Beløbet lægges til som ekstra
kontingent og derved lave en opkrævning, så vil kontingent for perioden fra indmeldelsesdatoen til sidste
dag i opkrævningsperioden alligevel blive opkrævet en gang til, når næste kontingentkørsel afvikles.
Hvis din justering dækker resten af den aktuelle kontingentperiode, skal du derfor rette datoen på
Kontingentopkrævning, start dato så den passer med startdato på næste automatiske kontingentkørsel
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3.12 Send faktura som email
I modsætning til den automatisk dannede kontingentopkrævning, skal kassereren selv sørge for at
fakturaen bliver sendt. Dette gøres ved at klikke på knappen Send som Email på den bogførte faktura

Når knappen har været brugt skifter den farve til grå. Man kan derfor altid se om en faktura er sendt.
Selvom knappen er grå kan man godt sende igen, men så ved man at det er en genfremsendelse
Se mere i afsnittet Kontingentkørsel

3.13 Ændring af kontingentsats ved oprykning
Bruges medlemsservices Oprykningsfunktion til at flytte medlemmer fra en enhed til en anden vil
medlemmets kontingent sats automatisk blive ændret til den gældende kontingentsats for den modtagne
enhed. Dette gælder fra starten af næste opkrævningsperiode – ikke oprykningsdato.
Har denne nye enhed ikke et enhedskontingent, tildeles gruppens standardkontingent

3.14 Kontingentopkrævning
Den automatiske opkrævning af sker via email
Hvis der på medlemmets stamkort er angivet en Betaler under pårørende vil opkrævningen blive udstedt
og sendt til denne.
Ellers vil opkrævningen blive sendt til medlemmet selv, dvs. til den email adresse der er anført på
medlemmet samt til alle der er markeret som Primær kontakt (det bliver logget til loggen hvis vi ikke kan
sende mail pga manglende mail adresser, og kassereren og andre med bogføringsfunktion er sat på som
følgere således at de bliver opmærksomme på dette problem).
Men bedste løsning vil være at angive en Betaler.
Angivelse af Betaler i ikke blot pårørendes email giver følgende fordele:



Samlefakturering til forældre med flere spejderbørn
Kun tilmelding af betalingskort et sted, og ikke på hvert barn
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Gruppen sparer gebyr hvis flere betalinger samles
Man kan lave aftale med skilsmissebørns forældre om hvem der skal betale

Hvis kontingentmails sendes til primær pårørende uden angivet betaler, går man glip af ovenstående
fordele og får desuden disse ”følge sygdomme”




Rykkere sendes til pårørende med link til ”log in på min side”, men det kan de ikke for medlemmet
har ingen e-mail og de kender ikke medlemsnummer.
Flere primær pårørende skal aftale/diskutere hvem der nu skal betale den faktura de begge
modtager
Lille-Per modtager en faktura – hvad skal han med den?

3.14.1 Således angives Betaler
Gå ind på medlemmets stamkort og vælg fanen Pårørende. Nederst i boksen står der Betaler. Klik på
Rediger og vælg den pågældende med drop-down menu. Slut med klik på Gem

Bruges den digitale indmeldelsesblanket, er der på den et felt hvor familien kan angive hvem der skal være
betaler.

Endelig er det muligt for de pårørende efterfølgende at logge sig på medlemsservice og vælge Min side.
Her kan den pårørende – ud over at skifte oplysninger om sit betalingskort – også skifte Betaler.
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3.15 Kontingentkørsel
Hver nat kører en automatisk kørsel der danner opkrævningsposter for alle åbne kontingentposter der har
startdato de n dato kørslen kører, eller før denne.
Denne kørsel danner en faktura og sender denne som email. Du kan efterfølgende se disse fakturaer under
Regnskab – Fakturering - Faktura (salg). Kontingentposter hedder KTG/xxxxxx

Faktura-mailen dannes på baggrund af en email skabelon. I den er der indlejret felter der trækker navn,
beløb osv. for den aktuelle kontingentfaktura samt indsætter et link til faktura og kortbetaling i
medlemsservice
Du kan ikke selv ændre i den skabelon, den er meget kompleks

Det indlejrede link er et link til fakturaen på modtagerens side i Medlemsservice og her kan vedkommende
betale med kreditkort. Se afsnit om Kortbetaling.
Modtageren vil være den person der er angivet som Betaler på medlemmets stamkort. Er der ikke angivet
en Betaler sendes mailen til ”medlem og pårørende” hvilket vil sige medlemmet og de pårørende er angivet
som Primær kontakt.
Er der angivet en betaler kan denne se skyldig saldo på sin Min side (den side alle der er oprettet i
Medlemsservice kan logge sig ind på), ellers ses saldoen på medlemmets Min side
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Betaler man som pårørende for flere børn vil opkrævningerne blive samlet på en mail

3.16 Manuel fakturering
Har du behov for blot at sende en enkelt kontingent opkrævning, kan dette også lade sig gøre.
Se beskrivelsen af Andre justeringer tidligere i denne kontingentvejledning.
Du kan nu vælge om du vil sende pr e-mail eller udskrive fakturaen. Endelig kan du også her nå at tilføje en
note (klik på Rediger)
Typisk vil man vælge Send som e-mail. Du får nu vist en kladde af den e-mail der vil blive sendt og har
mulighed for at ændre i denne
Klik på Send og der sendes en faktura e-mail til det pågældende medlem (afsendes indenfor den følgende
time)

3.17 Tilbageførsel af kontingent
Får du brug for at tilbageføre en kontingentpost gøres dette nemmest således:
Find den pågældende kontingent faktura på faktura oversigten
Åbn fakturaen
Klik på knappen Kreditnota

Krediterings metode: På dropdown liste vælg
Opret en kladde-kreditnota. Bruges hvis fakturaen er betalt. Lad kreditnotaen stå åben. Beløbet
tilbagebetales i netbank, og når den postering kommer i bankimporten vil den åbne kreditnota vises og kan
udlignes.
Annuller: Opret Kreditnota og udlign hvis fakturaen skal udlignes helt, eller
Rediger, udlign opret ny kladde-faktura hvis det kun er en delvis udligning. Denne metode danner en
fakturakladde svarende til den originale faktura. Meningen er at man retter data til så den passer med den
periode og det beløb man nu vil fakturere.
Måske er der søskende på den originale faktura, men en er meldt ud. I så fald sletter man simpelthen den
række der omhandler det udmeldte barn på kladden.
Feltet Årsag skal udfyldes. Fx ”Medlemmet er udmeldt”
Side 71 af 106

Med Gennemtving periode kan man vælge et bestemt regnskabsår

Slut af med at klikke på Opret kreditnota. Derved oprettes en kreditnota og der modposteres og bogføres
automatisk (men sendes ikke automatisk – se afsnittet om Send som email)

3.17.1 Åbne poster på medlems stamkort Kontingent fane
I dette eksempel ses to åbne poster på et medlems kontingent stamkort:

Der kan være tre årsager til dette:




Fakturaen er ikke betalt
Fakturaen er betalt ved en bankoverførsel men er ikke blevet udlignet
Der er dannet en kreditnota, men på forkert måde, så faktura ikke er udlignet

I de sidste to tilfælde må man efterfølgende markere hvilke poster der udligner hinanden
Dette gøres nemmest ved at gå til Konfiguration - Konti vælg Konto 3080 Debitorsamlekonto
Vælg Flere menuen og punktet Journalposter
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Du kan nu se posteringerne på kontoen
Marker de 2 poster der udligner hinanden, Klik på menuen Flere og vælg Udlign posteringer

Bekræft derefter at de skal udligne hinanden ved klik på Afstem:

Derefter vil de fremstå som betalte på medlemmets kontingent stamkort:

Hvor kan man se opkrævningerne?
Det kan man på Faktura(salg) og Kreditnota (salg). Se afsnit om disse. Her ses dog kun betalers navn. Vil
man se opkrævningerne med barnets navn skal man gå ind under Kontingent – Kontingentopkrævninger.
Her ses opkrævninger med barnets navn:

Et klik på symbolet yderst til højre åbner faktura hhv kreditnota.
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3.18 Bogføring af kontingentposter
Bogføringen af kontingentposterne sker automatisk som vist af nedenstående skema med et eksempel på
kontingent på 250,00:
Step 1 Kontingentkørsel
Kt. 1000
Medlemskontingent
Debet
Kredit
250,00

Kt. 3080
Debitor Samlekonto
Debet
Kredit
250,00

Step 2 Medlem betaler via Kortbetaling
Kt. 3035
Kortbetaling
Debet
Kredit
248,61

Kt. 2050
Administration
Debet
Kredit
1,39

(minus gebyr)

Gebyr

Kt. 3080
Debitor Samlekonto
Debet
Kredit
250,00
Samlet sum

Step 3 Beløbet overføres til gruppen
Kt. 3035
Kortbetaling
Debet
Kredit
248,61
(minus gebyr)

Kt. 3000
Bank
Debet
Kredit
248,61
(minus gebyr)

Da hver kontingentpost konteres for sig, kan du straks se opkrævningsposten på konto 1000 og se
indbetalingen på konto 3035 såsnart indbetalingen er sket. Betalingen vil tillige blive vist på det enkelte
medlems stamkort på Kontingent fanen. På Regnskab -> Kontingent -> Medlemmer har du en oversigt
over dem der har en saldo
Bemærk, at den sidste postering er en samlet overførsel af de penge, gruppen har til gode fra
kortbetalinger. Bogføringen sker IKKE sker automatisk, da posteringen er gruppens kontrol af, at det
korrekte beløb er blevet betalt.
Alle andre posteringer sker automatisk og bogføres automatisk.
Sker betaling ved bankoverførsel er der ingen automatik. Ved bankimporten skriver man betalers navn i
Partner feltet og de åbne fakturaer til denne partner vises. Marker den der skal udlignes.
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3.19 Korttransaktioner
Det er nu muligt at se gruppens korttransaktioner på Regnskab – Oversigter – Korttransaktioner

Her kan man se alle registreringer af kreditkort og alle indbetalinger. For kontingent kan man se hvilken
faktura (KTG/00XXXX) der er udlignet og for arrangementers vedkommende se både fakturanummer og
navne på tilmeldte. Udbetalte indbetalinger kan man se betalingsfilens dato

3.20 Påmindelse
Påmindelse sker som udgangspunkt automatisk så kassereren ikke skal belastes af den opgave (men sættes
Påmindelsesdage til 0 sker der ingen påmindelse, så må kassereren selv i gang)
Der gives påmindelse hvis et kort er tilmeldt men ikke kan trækkes fra, og der gives påmindelse hvis der
ikke er registeret et kort.
Der er to mail skabeloner i spil til de to situationer:
1. Kort er tilmeldt, men der kan ikke hæves på det (udløbet, spærret osv.)
Vi forsøger at hæve pengene på forfaldsdatoen og sender mailen når det fejler.
Skabelonen hedder "Automatisk betaling fejlet" (Emne: Betaling fejlet). Denne mail vil komme på
forfaldsdatoen og blive gentaget med Påmindelsesdages interval.
2. Der er intet kort tilmeldt og betaling er ikke modtaget
Der bruges skabelonen " Manglende betaling (intet kort registreret)" (Emne: Manglende betaling)
Den vil blive sendt på forfaldsdatoen + påmindelsesdage, således at man har betalingsfristdage +
påmindelse til at betale før man bliver rykket. Efterfølgende vil den komme med påmindelsesdages interval
så længe der ikke er betalt.
I skabelonen til påmindelses email er der indlejret en kode der viser åbne fakturaer og der er link til hver af
disse (kan ikke betales samlet)
I øvrigt kan en faktura genfremsendes ved Klik på Send som email sålænge den ikke er betalt
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3.21 Tilmeldingsgebyr
I Medlemsservice har vi digital tilmeldingsblanket, men den giver ikke mulighed for samtidigt at opkræve
tilmeldingsgebyr. Det må kassereren klare på anden vis i forbindelse med at man indmelder barnet.
Der er forskellige måder at gøre det på:
Du kan oprette en vare der hedder Indmeldelsesgebyr, startpakke eller hvad man nu vælger at kalde det og
fakturere det som en salgsfaktura.
Du kan oprette en kontingentsats med det valgte navn og bruge den til en kontingentjustering og sende
den faktura.
Endelig kan du oprette et arrangement der hedder Startpakke eller indmeldelsesgebyr og skrive link til
dette i jeres velkomstmail. Så vil der bliver opkrævet beløb straks man "tilmelder" sig dette "arrangement".
Se nærmere i arrangementsvejledningen om hvordan man opretter et arrangement, her skal blot
bemærkes at du skal sætte datoer for ”arrangementet” engang ud i fremtiden.

3.22 Hvem skal betale kontingentet og hvem sendes fakturaen til
Er der angivet en Betaler bliver kontingentfaktura udstedt til denne og sendes til denne. Har betaler flere
børn i samme kontingentkørsel samles disse på én faktura
Registreres kortet til automatisk træk skal det gøres på Betaler og ikke på medlemmet
Er der ikke angivet en Betaler udstedes kontingentfaktura til medlemmet og sendes til medlemmet (hvis
der er angivet en email adresse) og til alle pårørende der er angivet som Primær kontakt
Er der ikke angivet Betaler, registreres kortet til automatisk træk på medlemmet
Altid registrere kortet på den person som faktura udstedes til!
Ønskes faktura udelukkende sendt til medlemmet må der ikke være angivet primære kontakter. Dette er
kun relevant for voksne medlemmer der selv skal modtage faktura og betale (disse må altså ikke have evt.
pårørende markeret som primære)
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4 Kort-indbetaling i Spejdernes Medlemsservice
Spejdernes Medlemsservice tilbyder indbetaling via betalingskort (pt. Dankort, Visa/Dankort og
Mastercard)

4.1 Forberedelser
Først og fremmest skal regnskabet være opstartet (se afsnit om dette først i denne vejledning)
Dernæst skal man markere at kortbetaling er tilladt. Det sker på fanebladet Økonomi på Gruppens
stamkort. Sæt flueben i Tillad kortbetalinger

Derefter tilføjes flere felter:
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Man kunne tidligere vælge hvem der skulle betale gebyret for indbetalingen, men loven tillader nu kun én
mulighed, nemlig: Modtager betaler alle gebyrer
Den aktuelle Bankkonto vælges på dropdown listen og der vælges en modtager eller flere der skal have
tilsendt besked hvis noget i transaktionen svigter
Bankkontoen er typisk oprettet når regnskabet opstartes, men kan også tilføjes her, idet dropdown listen
også har muligheden Opret og rediger
Disse punkter er obligatoriske for at kunne modtage kortbetalinger

4.2 Indbetalinger
Når vi sender et medlem (eller den der er anført som Betaler på medlemmets stamkort) - eller evt. andre –
en opkrævning (faktura) vil der på e-mailen være anført et link
Dette link dannes automatisk og giver betaleren adgang til at gå direkte ind på en indbetalingsside i
Medlemsservice
Linket kan også ses på selve fakturaen hvis man går ind under fanebladet Betalinger

Linket kan markeres som vist her, kopieres og sættes i en mail, hvis der skulle behov for dette
Ved klik linket kommer indbetaleren direkte ind og ser en oversigt over den aktuelle skyldige post.
Nedenfor er følger en vejledning til indbetaleren hvor du kan se det videre forløb set fra betalers side.
Dette er afsnit er skrevet så det evt. kan lægges på gruppens hjemmeside så der kan linkes til det fx i
velkomstmailen til nye medlemmer

Den følgende vejledning til betaler af aktuel opkrævning til gruppen ligger også som en selvstændig
vejledning du kan dele med dem der skal betale. Se hjemmesidenl http://medlemsservice.nu
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5 Vejledning til betaler ved indbetaling af aktuel opkrævning fra gruppen
Når du modtager en opkrævning via e-mail fra gruppen, følg da linket i mailen og du kommer ind på den
aktuelle opkrævning. Skylder du for flere fakturaer, så følg linkene i påmindelsesmailen eller i de mails
fakturaerne blev fremsendt med. Du kan også logge dig på og se en samlet oversigt på Min side

Klik på Betal hvis du kan skal betale denne ene gang, eller tilmeld kreditkortet til denne og efterfølgende
indbetalinger til gruppen ved at klikke på Registrer kort

5.1 Betaling denne ene gang
Marker hvilket kreditkort du vil betale med. Der kommer nu en Betal knap i nederste højre hjørne. Klik på
den og udfyld kort oplysningerne.
Når du til sidst trykker Gennemfør betalingen, registreres denne og du får en ”Tak for din bestilling”:

5.2 Oprettelse af automatisk indbetaling med betalingskort
Følg linket i mailen
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Klik på knappen Registrer kort
Du får nu et skærmbillede ”Opret abonnement”

Udfyld kortoplysninger og klik på Opret abonnement
Dit kort bliver nu registeret som betaler af nuværende og fremtidige betalinger for dette medlem. Ved
oprettelse af abonnement gemmes dine betalingskortoplysninger, så der kan trækkes penge fra dit kort i
abonnementets levetid.
Når kortet er registreret ser du en kvittering:

Du kan også registrere dit betalingskort ved at logge dig ind i Medlemsservice. På Min side er der et felt
Økonomi. Klik på Registrer kort og du vil komme til samme procedure som beskrevet ovenfor.
Hvis du er registeret som Betaler for dit barn, skal kortet registreres på dit navn, ikke barnets
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Efter registreringen får du en ”Tak for din bestilling”

Klikker du på Fortsæt din bestilling ser du en kvittering:

Bemærk: Ved registrering af betalingskort trækkes det skyldige beløb på forfaldsdato, og altså ikke med det
samme.
Du modtager tillige en email med kvittering

5.3 Ændring af betalingskort
På kontingent mailen står der ”Du kan betale denne faktura med et andet kort eller skifte betalingskort
permanent på [Link til kortregistrering]”. Følger du linket kommer du ind på siden hvor betalingskortet
registreres (som vist ovenfor). Når du har registreret kortet, vil du se at knappen Registrer kort har skiftet
navn til Skift kort. Ved klik på dette kommer du også til kortregistrerings siden og kan ændre dine
kortoplysninger. Der er også tilføjet en knap Afmeld kort, se nedenfor
Vil du ændre uden at have et link at følge, skal du logge du dig ind på Medlemsservice og gå ind på Min Side
Her kan se det eller de steder du har økonomiske transaktioner med. Det kan fx se sådan ud:
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Klik på Skift kort. Nu kan du udfylde nye data eller klikke på Afbryd betaling. De sidste afbryder bare
processen.

5.4 Afmelde betalingskort
Ønsker du i stedet at afmelde dit betalingskort, klikker du på Afmeld kort
Klikker du på Afmeld kort kommer du til ny side

Hvis du egentlig blot ville skifte kort, klikker du på knappen Skift kort
Vil du bekræfte afmelding af betalingskortet, klikker du på Afmeld betalingskort. Dit betalingskort er nu
ikke længere registeret og du ser denne kvittering:

Vil du nu registrere et nyt kort klikker du på Registrer kort
Foruden den kvittering du ser på skærmen, sendes der også en bekræftelsesmail til dig.
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6 dBoks
6.1 Hvad er dBoks
dBoks er en slags dropboks hvor korpskontoret kan lægge fakturaer og andre bilag ud til grupperne. (Indtil
videre kun i Det Danske Spejderkorps der benytter denne tjeneste)
Du finder dBoks under topmenu Regnskab og sidemenu dBoks
Når du åbner dBoks kan du se de bilag Korpskontoret har lagt i boksen i indeværende år. Ændrer du på
søgedata i søgeboksen kan du f.eks. vise bilag fra forrige år (klik på dropdown symbolet ) og du kan skifte
visning mellem Dato og Type

Du kan også søge på bestemte ord, f.eks. ”Kursus” og få alle faktura filer der indeholder det ord frem.
Lige som i andre oversigter kan du, ved klik på ikonerne under søgefeltet, skifte mellem kanbanvisning (som
vist herover) eller listevisning.

6.2 Åbning af bilag
Dokumenterne i dBoksen ligger som pdf filer. Marker det dokument du vil hente. Nu åbnes dokumentet
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Hvis det åbnede bilag er en faktura, vil du ovenover se knappen Dan faktura. Klikker du på den dannes der
kladden til en købsfaktura med alle grundoplysninger fra den viste faktura, MEN desværre ikke
varelinierne, dem må du selv oprette. Se beskrivelses i afsnittet om Købsfaktura. Når fakturaen er dannet
erstattes knappen af nummeret på fakturaen
Den originale pdf bliver vedhæftet den dannede købsfaktura så dokumentationen er i orden
Udgiften bogføres på den udgiftskonto du angiver på købsfaktura kladden og modposteres på konto 4080
Ønsker du at udskrive pdf’en kan man i visse browsere (fx Crome og nyeste udgave af Edge) lade musen
hvile på overkanten af bilaget, hvorefter der viser sig en bjælke et Roter-ikon, Download-ikon og Print-ikon

I andre browsere er du nødt til i stedet at klikke på knappen Vedhæftning og klikke på navnet på dit
dokument, hvorved pdffilen vises i et program der har udskriftsmulighed

Der arbejdes på en løsning hvor korpskontoret kan uploade bilag i et maskinlæsbart format. Når det
kommer kan bilaget indlæses direkte i regnskabssystemet. Indtil da må du behandle bilagene ligesom alle
andre bilag gruppen modtager.

6.3 Samling af flere bilag i én pdf
Har du søgt faktura med f.eks. ordet ”kursus” og lavet listevisning, kan du markere alle bilag og herefter
åbne den lille Flere menu over oversigten. Du kan nu vælge Saml vedhæftede bilag hvorved de markerede
bilag bliver samlet i én pdf fil. Dette kan være nyttig hvis man f.eks. skal sende bilagne til refusion hos
kommunen.
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7 Betaling af udlæg i Spejdernes Medlemsservice
Udlæg er penge som ledere eller andre der er registeret i Medlemsservice har haft for gruppen, f.eks. købt
materialer til et møde. Lederen kan selv indberette sit udlæg.

7.1 Kassererens forberedelser
Inden ledere og andre selv kan indberette sine udlæg, er der lige et par ting kassereren skal udføre.

7.1.1 Opsæt udlægskategorier
I sidemenuen under Regnskab finder du menupunkt Udlæg og herunder Udlægs kategorier. Udlægs
kategorier er de hovedområder man ønsker at rubricere udgifterne under, f.eks. Mødeaktivitet,
mødeforplejning, ledermøder osv. På udlægget kaldes dette Produkter. Produkter er ikke et obligatorisk
felt, men anbefal alligevel at lederne bruger det, så får du nemlig med det samme udlægget placeret på den
rigtige udgiftskonto

Har du ikke oprettet kategorier før, klikker du på Opret og får så dette billede:

Felterne ses her udfyldt med Produktnavn Møde aktiviteter og Indtægts konto vælger man fra dropdown
den konto man ønsker indtægter bogført på. Ligeledes vælges under Udgiftskonto hvilken udgifts konto
man ønsker udgifter bogført på.

7.1.2 Notifikationer
Hvis du ønsker at du selv og evt. andre skal have en notifikation, skal du inde på gruppens stamkort,
økonomifanen angive Betalingskontakt og Udlægsgodkendere (en eller flere)
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Efterfølgende afsnit om ledernes registrering af deres udlæg ligger også som en selvstændig vejledning til
de ledere og evt. andre (der er registeret i Medlemsservice) der har brug for at registrere udlæg

7.2 Sådan indberettes et udlæg i Medlemsservice
Start med at logge på Medlemsservice og gå ind på Hjemmeside i topmenuen. Her vælger du Udlæg.

Hvis du har en lederfunktion flere steder, fx både i gruppen og division/distrikt/region skal du først markere
hvilken betaler du sender til

Dernæst vælger du Registrér udlæg
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Du får nu en ny side:

Bilag: Her kan du uploade et bilag som du har scannet ind. Bruger du din mobiltelefon til opgaven spørges
der om du vil bruge kameraet i din mobiltelefon.
Beskrivelse: Her beskriver du hvad du har købt ind til, fx et ledermøde
Produkt: Her er der en dropdown liste der viser de udlægskategorier kassereren har opsat. Selvom det ikke
er et obligatorisk felt foreslår vi alligevel at du udfylder det, det vil hjælpe kassereren
Udlægsnote: Her kan du kort beskrive hvad du har købt, f.eks kaffe
Dimension: Her er der dropdown liste for evt. at vælge en dimension fx ”Troppen” eller ”Sommerlejr”
Enhedspris: Her kan du anføre den samlede sum af købet, eller du kan angive enhedspris og derefter angive
antallet under Antal
Bankkonto for udbetaling: Udfyldes første gang du laver et udlæg, så kassereren ved hvor pengene skal
overføres til. Næste gang vil feltet være udfyldt, du kan da rette det hvis du har fået ny bankkonto
Slut af med Gem eller Send udlæg. Send udlæg sender udlægget til videre til behandling hos kassereren
Trykker du Gem får du en bekræftelse:
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Du kan efterfølgende finde det gemte udlæg ved at logge dig ind på Medlemsservice og klikke på Beskeder
-> Økonomi -> Mine udlæg

Her kan du genåbne det gemte udlæg, og sålænge det står med status Ny, kan du ændre de forskellige
oplysninger, lave flere produkt linier og vedhæfte flere bilag. Herefter gemmer du igen eller trykker Send
Ved tryk på Send sendes til kassereren og denne modtager en notifikation
Efterfølgende kan status følges under Beskeder
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7.3 Udbetaling
Set fra kassererens side vil der nu optræde en udlægspost, hvis man som kasserer går ind under Regnskab –
Udlæg – Udlæg

Åbn udlægget ved at klikke på rækken der viser det udlæg du vil behandle

Skal der evt. ændres i udlægget, kan du kan vælge at klikke på Rediger
Her vil du have mulighed for at ændre modtager af pengene, samt ændre felterne Beskrivelse og Dato. Du
kan også tilføje bilag, altså pdf eller billeder af originalbilag. Slut af med klik på Gem knappen
Vil du ændre Produkt skal du klikke på Sæt til kladde, ændre og trykke Send.
Herefter kan du endnu engang klikke på Rediger og ovenstående vil gentage sig.
Du kan nu vælge Godkend, Afslå eller Sæt til kladde
Sæt til kladde fører tilbage til udlægget som det ville se ud hvis lederen havde udfyldt og gemt det
I højre side ses det vedhæftede bilag
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7.3.1.1 Godkend
Ved klik på Godkend er udlægget i princippet godkendt. Du har dog stadig mulighed for at afslå og redigere.
Men ud over at du kan stadig nå at tilføje (eller evt. slette) vedhæftede bilag, kan du nu kun tilføje note og
ændre kontonummeret.

Vælger du at Afslå, skifter status til Afvist. Nu har du muligheden for at Sætte til kladde og kan ændre som
beskrevet ovenfor.
7.3.1.2 Danne finans transaktioner
Næste trin vil være at Danne finans transaktioner. Proceduren danner automatisk de bogføringsposter der
skal udføres i forbindelse med udlægget. Klik på Vis Bogføring

Udlægget er ikke bogført før du har brugt Send knappen – med mindre man har vovet springet og har sat
Autobogfør på Udgiftsjournalen, så bogføres udlægget automatisk
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Udlægget er nu bogført men endnu ikke betalt, du kan se at det har status Afventer Udbetaling
Klikker du derefter på Rediger kan du stadig nå at tilføje bilag.
Klikker du på Vis bogføring kan du se de dannede journalposter
Her kan man også ”slette” posteringerne ved klik på knappen Modposter hvorved systemet udligner
posteringerne ved at danne tilsvarende modposteringer på samme konti. Har du på den måde slettet
bogføringen, men ønsker forstsat at bruge lederens udlæg, kan du efterfølgende klikke på Flere og vælge
Duplikér, så få du et udlæg svarende til det du startede med

Derefter behøver du ikke gøre yderligere, bruger du Bankimport kan du lade udlægget stå åbent og ikke
klikke på Betal. Har du klikket på Dan finanstransaktioner men ønsker at komme tilbage så du se Betal
knappen, skal du bruge browserens Tilbage knap eller klikke på bilagsnavnet i stien ovenover.

7.3.2 Betaling af udlægget med funktionen Betal
Hvis man bruger bankimport kan man blot betale udlægget via sin netbank. Det er det ikke nødvendigt at
foretage sig yderligere, men det er selvfølgelig også muligt at registrere en udbetaling.
Når du har dannet journalposter med Dan finanstransaktioner står udlægget med stadig med status
Afventer udbetaling og du kan klikke på Betal for at danne betalingsposter
Er der tale om at den pågældende leder har modtaget et rådighedsbeløb der skal dække dette udlæg, skal
du bruge Betal funktionen. Dette er beskrevet i afsnittet om Rådighedsbeløb
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I feltet Total skrives det totale beløb der skal udbetales. Hvis der udlæg til samme ”leverandør” der ikke er
betalt, vil disse stå nedenfor og disse kan udbetales i samme udbetaling. Dette er beskrevet nedenfor
Lad Betalingsdifference stå som Behold åben hvorved betalingen er registeret men ikke udlignet
Det anbefales at lave bankudbetalingen i netbank med det samme og her angive bilagsnummeret (fx
BNK/0002)
Når du laver din bankimport kan du finde denne åbne postering ved at skrive bilagsnummeret i Filter feltet.
Du vil her se en postering der blev dannet ved udbetalingen. Lader du musen hvile på
tegnet yderst til
højre på posteringen til bankkonto kan du se at betalingen er registeret men ikke udlignet.
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Vælg denne postering til modpost. Udbetalingen bogføres nu på bankkontoen, men kun een gang, selvom
posten jo både er dannet ved Udbetaling og Bankimport

7.3.3 Betale flere udlæg samtidig
Hvis der er flere ubetalte udlæg fra samme leder kan man betale disse ved samme transaktion. Vælger du
at klikke på Betal vil Medlemsservice vise dig alle de åbne udlæg der til denne partner. På dette eksempel
ses det at der er to udlæg. Marker i Komplet udlignet på de linier der skal med. Angiv derefter det totale
beløb du vil udbetale i feltet Total
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7.4 Rådighedsbeløb
Mange grupper bruger at give ledere, der har et løbende behov for at købe ind på gruppens vegne, et
rådighedsbeløb. Dette kan Medlemsservice også håndtere.
Under Regnskab – Udbetalinger vælger du Opret

Du får nu en ny blank kladde til Udbetaling.
Vælg denne aktuelle leder ved at skrive navnet på den pågældende leder ved Leverandør. Angiv det
rådighedsbeløb du vil udbetale i feltet Total. Efterlad feltet Betalingsdifference som ”Lad stå åben”
hvorved betalingen er registeret men ikke udlignet. Klik på Gem. Du ser nu at knappen Bogfør skifter til rød
farve, det vil nemlig være det næste naturlige step.
Når du på denne måde har godkendt udbetalingen, registreres det at denne leder skylder gruppen penge
og næste gang hun registrerer et udlæg kan dette blive modregnet i dette skyldige beløb
Det anbefales at lave bankudbetalingen i netbank med det samme og her angive bilagsnummeret (fx
BNK/0002)
Når du laver din bankimport kan du finde denne åbne postering ved at skrive bilagsnummeret i Filter feltet.
Du vil her se en postering både på bankkontoen (her 3000) og konto 4080. Lader du musen hvile på ”i”
tegnet yderst til højre på posteringen til bankkonto kan du se at betalingen er registeret men ikke udlignet
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Vælg nu denne postering til modpost. Udbetalingen bogføres nu på bankkontoen, men kun en gang, selvom
posten jo både er dannet ved Udbetaling og Bankimport
Når lederen bruger af rådighedsbeløbet og danner udlæg, behandler du dem som beskrevet ovenfor og
slutter med at klikke på Betaling
Da der ikke skal udbetales men trækkes på det allerede udbetalte, skriver du 0 i feltet Total. Skal kun en del
af udlægget dækkes af rådighedsbeløbet, skriver du det beløb der skal udbetales istedet

I det viste eksempel er der to udlæg. Er der sat flueben i Komplet udlignet på dem begge vil de blive
modregnet i rådighedsbeløbet.
Slut af med at klikke på Godkend og bogfør.
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7.5 Udlægsanalyse
Under punktet Udlægsanalyse fås en mulighed for at se en statistik over udlæg i år

Betjeningspanelet giver forskellige muligheder for bl.a. at se diagrammer, ændre målepunkter og
eksportere/udskrive til Excel

8 Resultat og balance
I modsætning til de regnskabssystemer der bruges i det private erhvervsliv, har spejdergrupper ikke behov
for at arbejde med ”resultat før skat” og lignende. Vi kan i stedet modregne alle poster direkte i formuen.
Vi kan derfor også tillade os ikke at skulle bogføre egentlige afslutningsposteringer og åbningsposteringer i
Medlemsservice. Disse beregnes automatisk.
Det betyder, at trækker man et årsregnskab, skal man ikke først beregne årets resultat og bogføre dette.
Resultatet vil fremgå, men det er en beregnet post og ikke en bogført post.
Sålænge man ikke har lukket for regnskabet (hvilket vil sige at der ikke længere kan bogføres i det
pågældende regnskabsår), kan der bogføres i året og det bogførte vil automatisk påvirke resultat og
formue. I årets første måneder frem til generalforsamlingen vil der stadig være behov for og det er muligt
at bogføre indkomne bilag der vedrører forrige regnskabsår i dette år. Først når regnskabet er godkendt af
en generalforsamling vil det være nødvendigt at lukke helt.
Starter man med at bruge regnskabsdelen i Medlemsservice for 2020, kan man vælge først at åbne for 2019
og bogføre afslutningssaldi, derefter vil 2020 automatisk være åbnet med disse.
Se også den separate vejledning ”Årsregnskab i Medlemsservice”

8.1 Udskrivning af resultat og balance
Du finder Resultat og Balance under topmenu Regnskab og Sidemenu punkt Oversigter
I startbilledet har du mulighed for vælge:
Regnskabsår (fra dropdown liste men nyeste er udfyldt)
Start-dato og Slutdato (hvis du ønsker fx et kvartalsregnskab)
Budget 1 og Budget 2 (ligeledes fra dropdown liste)
Side 96 af 106

Det er også muligt at vælge en dimension hvis man har valgt at opsætte dette i sit regnskab (hvis du kun
ønsker at se regnskabet for denne dimension).
I feltet Godkendelses tekst anføres datoen hvor det aktuelle regnskab er godkendt, altså datoen for
generalforsamlingen. Teksten i dette felt kommer til at stå på forsiden.
Når du har valgt regnskabsår, budgetter mv. starter du udskriftsproceduren ved klik på knappen Udskriv.
Visning af Balance sker på samme måde, blot vælger du menupunktet Balance. Udskriften er det samlede
årsregnskab i begge tilfælde.

Ved klik på Udskriv dannes en pdf fil med såvel Resultat som Balance.
Første side i udskriften vil være en egentlig forside, dernæst kommer et underskriftark, hvor de personer,
der ifølge korpsets love, skal underskrive det godkendte regnskab er angivet. Du kan altså ikke ændre i det
valg af funktioner. Dernæst følger revisionserklæring og endelig resultatopgørelse og balance. Systemet
indregner selv årets resultat i formuen.
Periode. Her angives det regnskabsår man ønsker.
Startdato og Slutdato. Her er det muligt at angive et datointerval fx et kvartal
Medtag forrige år medtager forrige i en kolonne for sig
Budget 1 og Budget 2 kan vælges fra dropdownliste
Dimension medtager udelukkende summen af poster der har den valgte dimension og udgør derved et
”Dimensions-årsregnskab”. Se desuden afsnittet om Dimension.
Godkendelses tekst giver mulighed for primært at angive datoen for regnskabets godkendelse, men også
anden tekst kan tilføjes. Det sidste gemmes dog ikke men må anføres hver gang man laver udskrift.
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Revisor erklæring er forud udfyldt med et forslag til en revisorerklæring udarbejdet på baggrund af de
juridiske regler der gælder for foreningsregnskaber. Det er muligt at ændre eller skrive sin egen tekst. Det
er dog kun standardteksten der bibeholdes.
Resultatopgørelse:

Balance:

I begge tilfælde får man de konti der har været bevægelser på med på udskriften, enten i de to regnskabsår
eller i et af de to budgetter. Der er ikke mulighed for at vælge hvilke konti der skal med eller ej.

Side 98 af 106

8.1.1 Udskrivning til Excel
I øverste højre hjørne kan du vælge at udskrive som pdf eller Excel. Her får man alle konti med, så man kan
selv bestemme hvilke konti der skal med i udskriften.
Her får man ikke forsiden og underskiftsbladet med.

8.2 Lukning af regnskabsår
Som tidligere nævnt, så kan man bogføre i et regnskab sålænge dette ikke er lukket for bogføring.
Senest når regnskabet er godkendt af en generalforsamling, skal året lukkes. Det gøres på følgende måde:
Gå ind under topmenu Regnskab og sidemenu punkt Konfiguration. Her finder du Regnskabsår
Vælges dette punkt får du en liste over oprettede regnskaber. Du lukker året ved klik på knappen Luk år.

Du får derved en forespørgsel hvor du skal bekræfte at du virkelig vil lukke året. Hvis du ikke markerer
feltet Markér dette felt lukkes regnskabet ikke.

Måske du får denne fejlmelding:
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Regnskabsåret kan nemlig kun lukkes hvis alle posteringer er bogført. Hvis du under Journalposter sætter
filteret Ikke bogført kan du se alle ikke bogførte, markere dem alle og bogføre på én gang. Start med at
skrive årstallet i søgefeltet og angiv at det er en periode.
Gør evt. samme operation under Posteringer, her vil du også kunne finde eventuelle poster på 0,00. Disse
kan du slette.
Når regnskabet er lukket vil man istedet få knappen Gen-åben år på oversigten. Et klik på denne åbner
regnskabet igen.

8.3 Partner-Saldo
Under menupunktet Partner-Saldo kan du udskrive en liste over saldi på dine medlemmer
Der er mulighed for at angive forskellige filtre, men standard ser det således ud:

Klik på Udskriv og få en liste (i pdf format)

8.4 Aldersfordelt partner-saldo
Aldersfordelt partner-saldo er en mere detaljeret oversigt over udeståender med partnere. Hvis man for
eksempel vælger en periode på 30 dage, beregnes gæld, der er henholdsvis en, to, tre, fire eller flere
måneder gammel
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8.5 Partnerregnskab
Under menupunktet Partnerregnskab kan du udskive et regnskab (faktisk en oversigt over posteringer for
den pågældende) for hver partner (typisk dine medlemmers kontingent bevægelser)

8.6 Oprette budget
I Medlemsservice kan du oprette et budget og i regnskabsårets løb følge hvordan regnskabet ser ud i
forhold til budgettet
Vælg topmenu Regnskab og find Budgetter i sidemenu. Her vælger du Opret nyt budget
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Du får nu en dialogboks hvor du kan definere grundlæggende data for dit budget.
Vælg først regnskabsår (Finansår). Du kan vælge på dropdownlisten mellem indeværende år eller forrige år,
eller du kan selv oprette et år (dette kan være et alternativt til et budget for et år du allerede har oprettet,
hvis du ønsker at kunne sammenligne forskellige forslag)
Når du har valgt året udfyldes Navn og Kode automatisk
"Kode" er generelt den "forkortelse" man giver en ting. Det være sig budget, konto (hvor det jo er
kontonummeret), varer m.m.
Den bruges på oversigter, og kan bruges til at søge på (så man ikke skal skrive det lange navn), osv.
Har du budget for tidligere år kan du i feltet Sammenlign med vælge hvilket budget det du er ved at oprette
skal ses sammen med i oversigten.
I feltet Analysekonto kan du angive en dimension, hvis du under oprettelse af regnskabet har valgt
dimensioner. Se afsnittet om Dimensioner andet sted i denne vejledning.

Når du klikker på Opret budget opretter Medlemsservice et budgetark med alle dine konti.
Som du kan se på skærmbilledet nedenfor, oprettes der foruden kontiene følgende kolonner:







Forrige budget
Forrige realiseret
Budgetteret beløb
Realisereret beløb
Teoretisk beløb
Procentdel

8.6.1 Forrige budget
Findes der et budget for forrige regnskabsår vil dette automatisk vises her

8.6.2 Forrige realiseret
Her vil regnskabstallene fra forrige år vises, så du kan se hvad der blev budgetteret og hvordan det er endt.
Dette tal vil blive justeret hvis du stadig bogfører en post i forrige år

8.6.3 Budgetteret beløb
Her skal du angive dit budget (se nedenfor)

8.6.4 Realiseret beløb
Her vil regnskabstallene fra dette år vises, så du kan se hvad der blev budgetteret og hvordan det er endt.
Dette tal bliver justeret hver gang du bogfører en post i dette års regnskab
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8.6.5 Teoretisk beløb
Her beregnes automatisk den forholdsmæssige del af budgettet der vil være brugt nu hvis man forudsætter
at forbruget er jævnt hen over året. Den 30. april vil der i denne kolonne stå et beløb der er 4/12 af årets
budgetterede tal (er budgettallet for året 12.000 er det teoretiske forbrug pr. 30. april 4.000 kroner)

8.6.6 Procentdel
Viser realisteret forbrug i procent af Teoretisk beløb

Når du har åbnet budget boksen klik da på Rediger. Du får nu mulighed for at



Angive en Dimension (beskrives andet sted i denne vejledning)
Angive et budgettal for hver konto

Har du oprettet en ny konto er du nødt til at oprette et nyt budget og sætte det allerede oprettede. Du må
da skrive budgettallene igen, men de står i kolonnen ved siden af, så arbejdet bør være overkommeligt
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Klik på den enkelte række for at åbne de felter du kan skrive i.
Du kan slette hele rækken ved klik på skraldespands ikonet i højre side

Når du har tastet det ønskede i rækken kan du skifte til en anden række blot ved at klikke på den du ønsker
at redigere.
Bemærk: Udgifter angives i budget med negativt fortegn

Når du er færdig klik på Gem tasten i venstre øverste hjørne
Når du har udfyldt beløb og valgt en anden række eller klikket på Gem vil du se at Teoretisk beløb er
beregnet

Når du har klikket på Gem kan du gemme dit budget til senere redigering, eller du kan klikke på Godkend
Selvom du har klikket på Godkend, kan du senere redigere budgettet
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8.7 Udskrift af budget
Udskrift af budget kan ske ved at holde Ctrl tasten nede og trykke på ”p” eller højreklikke på musen, når du
står i budgetoversigten og derefter vælge Udskriv
I begge tilfælde startes udskrift
Det er desværre ikke pt. muligt at eksportere budgettet til direkte regneark, men markerer du alle kolonner
med musen og holder Ctrl tasten nede mens du trykker ”c” kopierer du det markerede og kan
efterfølgende sætte dette ind i et regneark

9 Årsafslutning i medlemsservice
Årsafslutning er behandlet grundigt i en særskilt vejledning, her skal blot nævnes et par detaljer der ikke er
beskrevet tidligere i nærværende vejledning.

9.1 Posteringsliste (finansrapport)
Ønskes udskrevet en komplet posteringsliste, fx til revisoren, kan dette gøres ved at vælge menupunkt
Regnskab – Oversigter – Finansrapport
Her kan man få vist Alle konti, Med flytninger (posteringsnummer) eller Med saldo forskellig fra nul
Her kan der sættes forskellige filtre (Dato eller Perioder eller Ingen), vælges om der ønskes de Bogførte
eller Alle. Sættes filteret til Dato kan der angives en bestemt periode, fx et kvartal
På fanebladet Journaler kan man fravælge journaler man ikke ønsker med i udskriften

Side 105 af 106

Det er ikke strengt nødvendig at danne denne udskrift, revisor har samme adgang som kasserer, blot kan
hun ikke bogføre posteringer

9.2 Udskriv vedhæftede bilag
Under menupunkt Regnskab – Oversigter – Posteringer er det nu muligt at udskrive de vedhæftede bilag.
Marker de posteringer du vil have vedhæftede bilag fra (brug oversigtens filterfunktioner for at afgrænse
udvalget – vælg fx en bestemt journal). Ved du ikke hvilke posteringer der er bilag vedhæftet kan du
markere alle, men du kan med fordel skrive 2020 og markere Søg periode efter, så får du kun bilag for det
ene år. Du kan tilføje flere filtre, skriv fx Udgift og marker Søg journal efter. Så får du kun udgiftsjournalen.
Ligeledes kan du sortere bilagene i den rækkefølge du ønsker dem, fx datoorden, ved at klikke på
overskriften for den kolonne du vil sortere efter.
Klik på menuen Flere og vælg Sammenlæg vedhæftede filer (Merge Attachments)
Der viser nu en oversigt over de vedhæftede filer med angivelse af beløb og hvilket bilag de hører til

Fjern uønskede bilag ved klik på skraldespands ikonet
Klik på knappen Rekvirer bilag i nederste venstre hjørne. Der bliver sendt en notifikation når det samlede
bilag er dannet. Bilaget kan hentes under menupunkt Rapportering – Eksporterede bilag
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