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Løsning trin for trin 

På overblikssiden klikker du  

”budget” i venstremenuen 

  

 

Nu er du på startsiden  

 

1. Navngiv dit budget ( du 

kan have op til 25 

budgetter) 

 

2. Angiv budgetstart. 

(Automatisk bud er næste 

mdr.)  

 

3. Tilknyt konto/budgetdel. 

 

4. Tryk på næste. 

 

 

 

 

  

 

Til dig der har budget, men har ikke brugt budgetsystemet i 

netbanken. Kan også bruges ved den årlige gennemgang hvis du 

har brugt systemet. 
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1. Vurder om de 

betalingsaftaler du kan se 

skal være en del af 

budget. (se billedet) 

 

2. Tag også overførslen til 

budgettet med over. (her 

17.000 kr.) 

 

3. Hent de øvrige 

betalingsaftaler med over  

hvis de skal være en del af 

budgettet.  

 

4. Tilret de enkelte 

budgetposter. Tjek 

interval og beløb og 

betalingsdato  ved at 

klikke på den enkelte 

budgetpost  

 

5. Tjek det samlede 

udgiftbeløb og udgift pr. 

måned. 

 

6. Lav ekstra poster hvis de 

skal være en del af 

budgettet. (måske en 

ekstrabuffer i budgettet på 

500,00 pr mdr.)  
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Er der behov for at lave en 

betalingsaftale. Gå ud af 

budgettet. 

 

1. Lav en overførsel i 

betalingsaftaler (se billede) 

2. Gå tilbage i budgettet 

øverst vil være makeret er 

der er en ny 

betalingsaftale. Hent den 

ind i budgettet  (vil stå 

som ny betalingsaftale).   

 

            

 

 

 

            

Budgetsystemet har forsøgt nu at 

give dig en startsaldo hvis 

opstarten er næste måned. 

 

 Tjek guiden ”sådan finder 

du den rigtig startsaldo.” 

For at se om det er den 

rigtige saldo. (vigtig) 

 

 Den udstilles startsaldo 

kan/skal sikkert tilrettes  

 

 Hvis der ikke er en 

startsaldo, så må du selv 

regne den ud – kig 

i”kommende betalinger” 

samt hvad du ved der 

kommer af  ind og 

udbetalinger frem til 

start.** 

 

 

Laver du budget på disponibel saldo og har andre delsaldi. Kan 

systemet ikke give dig startsaldo. Den skal altid selv beregnes. 

 

**Husk budgettet kan ikke finde evt. poster via betalingsregler eller 

hvis det er JB-boliglån hvor der kun betales renter i kommende 

betalinger frem til en startsaldo.  
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For at se om budgettet hænger 

sammen likviditetsmæssig: 

 

1. Tjek md. Laveste saldo. Er 

den i minus skal du finde 

den måned med største 

minus. Her er det knap 

1500 kr. der mangler i 

februar. Tilret startsaldo 

med yderligere 1500 kr og 

lav overførslen til 

budgetkonto/del 

 

 

 

 

Øvrige gode råd 

 

Det er bedst at lave budget midt på måneden, så er der som 

udgangspunkt ikke aktuelle betalinger der kan forstyrre billedet. 

 

Startsaldoen på budgettet skal så passe med den reele saldo på konto 

sidste hverdag inden budget opstart. 

 

 

 

 


