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Fjárhagsáætlun 

Í dk má setja inn fjárhagsáætlanir og nota síðan við tölfræðilega 

greiningu.  Fyrir hvert bókhaldstímabil má setja inn fjórar 

mismunandi fjárhagsáætlanir og að auki má velja fyrir hverja 

áætlun tvö áætlunarstig. Áætlunarstigin tvö eru niður á 

bókhaldslykla eða samtölulykla.  

Til að skrá inn fjárhagsáætlun er valin vinnslan Fjárhagsáætlun.  Þá opnast val fyrir 

fjárhagsáætlun, þar sem velja má hvers konar áætlun skal búa til.  

Undir Áætlunarlíkan má velja Fjárhagsáætlun 1, Fjárhagsáætlun 2, Fjárhagsáætlun 3 eða 

Fjárhagsáætlun 4.  Undir Áætlunarstig má velja hvort skrá eigi áætlun á hvern 

bókhaldslykil eða einungis niður á samtölulykla. Síðan er valið það bókhaldstímabil sem 

skrá á áætlun á og í „Niðurbrot“ má velja Ár, Hálft ár, Ársfjórðung eða Mánuð. Ef fyrirtæki 

er deildarskipt, þá er hægt að afmarka áætlunin við ákveðna vídd 

(deild/verkefni/viðfangsefni) og færa þannig inn áætlun á hverja 

deild/verkefni/viðfangsefni. Því næst er smellt á hnappinn [F12 Staðfesta] og kemur þá 

upp tafla til að skrá áætlun í.  Skoða má rauntölur fyrra árs þegar verið er að slá inn áætlun 

ársins. Einnig er hægt að sækja rauntölur fyrir fjárhagsáætlun frá bókhaldstímabili, t.d. frá 

fyrra ári og yfirfæra þær þannig inn í áætlunina.  
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Áætlun er nú skráð inn á þá bókhaldslykla sem setja á áætlun á.  Þegar notandi telur sig vera 

búinn að fylla inn í töfluna þá velur hann [F12 Uppfæra].  Athugið að skrá verður inn "–" 

formerki á allar kredit upphæðir, þ.e. ef skrá á 100 milljónir á bókhaldslykilinn 1000 Seld 

þjónusta þá verður að skrá inn töluna  -100.000.000.  

Fjárhagsáætlun - Uppfletting 

Hægt er að skoða allar áætlanir sem búið er að setja upp með því að velja uppfletting.  Í 

þessum lið er hægt að skoða áætlun miðað við allar tímabilsuppsetningar óháð því hvað 

var valið við stofnun áætlunar.  

Fjárhagsáætlun – Uppfletting færslna 

Hér er hægt að skoða/breyta færslur í fjárhagsáætluninni. Ef valið er [F5-Valmynd] er 

hægt að afrita fjárhagsáætlun til að nota t.d. ef gera á aðra áætlun byggða á grunni þeirrar 

áætlunar sem búið er að gera. Einnig má afrita áætlun fyrra árs til að nota sem grunn fyrir 

áætlun núverandi árs. Í valmyndinni er líka boðið uppá að flytja áætlun í Excel og stofnast 

þá Excel skjal sem byggir á þeirri áætlun sem verið er að vinna með. Í Excel skjalinu er 

unnið eins og í hefðbundnu Excel skjali þ.e.a.s.   
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hægt er að gera formúlur og láta skjalið reikna miðað við gefnar forsendur. Ekki er þó 

hægt að fella niður eða bæta við dálkum eða línum. Hægt er að flytja Excel skjalið aftur í 

dk eftir breytingar en gæta þarf að því að búið sé að eyða öllum formúlum úr skjalinu áður 

t.d. með því að afrita færslurnar og vista aftur sem tölugildi (Paste – Values). Ef þarf að

fella niður áætlun þá er það líka gert hérna og þá með því að eyða línunum sem eru í

áætluninni sem fella á.
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Fjárhagáætlun – Viðhald fjárhagsáætlana 

Hægt er bæði að stofna nýjar áætlanir og breyta áætlunum hér. En hér er hægt að stofna 

áætlanir niður á allar víddir í einu, þ.e. stofnað fjárhagsáætlun niður á allar deildir/verkefni 

í einu.   

Þegar smellt er á [F5 Valmynd] þá eru þar nokkrir valmöguleikar. Hægt er að fara í „Smíða 

áætlanir fyrir þetta úrtak“, „Senda yfir í Excel“ og „Lesa frá Excel“.  

- Smíða áætlanir fyrir þetta úrtak: þessi valmöguleiki býður upp á að stofna áætlanir

fyrir það úrtak sem valið var að stofna og byggja tölurnar á annað hvort rauntölum

eða áætlunartölum fyrra árs.
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- Senda yfir í Excel: hægt er að senda fjárhagsáætlun yfir í Excel og klára vinnslu

hennar þar.

- Lesa frá Excel: þegar búið er að vinna áætlunina í Excel er hægt að lesa hana inn

hér.

Fjárhagsáætlun – Skýrslur - Áætlun 

Hægt er að prenta út yfirlit yfir áætlanir með samanburði við rauntölur.  Möguleiki er á því 

að prenta út annars vegar hefðbundið yfirlit og hins vegar ítarlegt yfirlit. Ýmsir valkostir 

bjóðast, svo sem að taka með opnunarsaldó og færslur úr óuppfærðum dagbókum.  
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Fjárhagsáætlun – Skýrslur – Áætlun til ráðstöfunar 

Þessi skýrsla tekur með í rauntölur óuppfærða reikninga úr Lánardrottnum, bæði 

samþykkta og ósamþykkta og ber saman við áætlunina.  

Á fjölmörgum stöðum í dk má síðan vinna frekar með fjárhagsáætlanir.  Í fjárhagsgreiningu 

má bera rauntölur saman við valda áætlun.  Í ársreikningi og sundurliðun hans má fá 

samanburð á rauntölum við valda áætlun.  Í sjóðstreymi má bera rauntölur saman við 

valda áætlun.  Sækja má áætlunartölur inn í Excel skjal til frekari úrvinnslu.  
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