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HUSK ALTID at budgetmodulet er en ”regnemaskine” – DERFOR hvis du i budgettet 
ændrer en konto-til-konto overførsel (f.eks. lønkonto til budget) skal du huske også at 
rette selve betalingen under betalingsaftaler.  

Hvordan finder jeg den nødvendige startsaldo? 

Undgå at budgettet går i minus ved at have den nødvendige startsaldo. 

Hvad er startsaldo?  
Startsaldo er det beløb, der skal stå på budgetkontoen når budgettet starter, for at budgettet kan løbe 
rundt på årsbasis og ikke går i minus.  
 
Når du tilknytter en konto til budgettet, og når startmåned er den næstkommende 1., beregner 
systemet automatisk en startsaldo. Det er den forventede saldo ud fra kendte ud- og indbetalinger 
frem til den 1. (tjek om den er ok).  Er startdatoen for budgettet længere ud i fremtiden end den næste 
1., skal du beregne startsaldoen manuelt.  
NB. Bruger du ”Disponibel” som budget og har andre delsaldi til kontoen skal du altid beregne 
startsaldoen manuelt. 

Hvad er md. laveste saldo?  
Månedens laveste saldo er det laveste beløb, der står på budgetkontoen i løbet af en måned. Når 
budgettet kører korrekt, er saldoen aldrig negativ. En korrekt beregning afhænger af, at det er den 
rigtige betalingsdato der er tastet på de enkelte betalinger.  
  
 

Sådan beregner du den nødvendige startsaldo 
I eksemplet her, er den beregnede startsaldo 15.000 kroner. Den kunne fremkomme således: 
Saldo den 20. i måneden                                                                       -3.000,00 
+/- betalinger frem til næste 1. (startdato for budget)         
Varmeafregning den 23.                                                                        -2.000,00 
Budgetoverførsel den 31.                                                                    +20.000,00 
Startsaldo på budgettet                                                                         15.000,00 
 
Dit budget er ”rullende” og vises som udgangspunkt fra næstkommende måned og 12 måneder frem. 
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Budgettet viser, at der hvor månedens laveste saldo er ”lavest” er i januar måned (-6.773). For at 
imødegå dette, skal der inden budgetstart overføres 6.773 kroner til budgetkontoen, og i budgettet 
skal startsaldo ændres til 21.773 kroner.   
 
Vær opmærksom på, at hvis budgetoverførslen kører pr. den 1. , skal indbetalingen ikke regnes med i 
startsaldo, da den først overføres, når budgettet er startet ! 
 
Når du opretter budgettet, så hent betalingsaftaler med over (ind og ud betalinger), sammen med evt. 
valgte  poster fra øvrige betalinger og huskelisten.  Tjek den enkelte budgetpost,  at beløb og 
hyppighed stemmer . Tilret den enkelte budgetpost, hvis der er behov for det.  
 
Tilretter du beløbet i overførslen (penge ind) til budgettet, kan det være at  startsaldo også skal 
tilrettes.  Månedlig overførsel til budget skal/bør som minimum dække de gennemsnitlige månedlige 
udgifter. I eksemplet er valgt at overføre lidt ekstra.  
 

Hvad er rådighedsbeløb?  
Rådighedsbeløbet er den enkelte måneds indtægter minus udgifter. Den er alene til oplysning, da det 
er månedens laveste saldo, som viser om budgettet hænger sammen. I eksemplet her kommer 
indtægten ultimo måneden.  
 

Hvad er ultimosaldo?  
Eksempel på ultimo saldo januar:  
December måneds ultimosaldo  25.166 
Udgifter i januar   31.939- 
Indbetaling ultimo januar   20.000+  
 
 
Januar måneds ultimosaldo  13.227 
 
Det er en god ide løbende at tjekke, at ultimosaldo på kontoen rent faktisk er den, der er  
beregnet i budgettet – så ved man, at budgettet kører som planlagt.  


