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Løsning trin for trin 

På overblikssiden klikker du  ”budget” i 

venstremenuen  

 

 

  

 

Du er nu 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. 

 

 

 

1. Vurder om de betalingsaftaler du 

kan se skal være en del af budget. ( 

betalingsaftaler) Hvis de ikke skal 

med så fjernes flueben – tryk på 

næste. 

2. Placer betalingerne i de rigtige 

grupper, hvis du vil bruge det. 

3. Øvrige betalingsaftaler er 

betalinger som har været på din 

konto, som måske skal være en del 

af dit budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan laver du budget første gang. 

SKAL kun anvendes såfremt du IKKE har overførsel til 
budgetkonto/budgetdel endnu.   
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1. Tilret de enkelte budgetposter  tjek 

interval og beløb og betalingsdato. 

(vigtig da det har betydning for 

nøgletallene i bunden af budgettet) 

 

 

2. Lav ekstra poster hvis de skal være 

en del af budgettet. (måske en 

ekstra buffer på 500,00 pr. måned) 

3. Tjek dem samlede udgiftbeløb og 

udgift pr. måned. 

 

4. Hop ud af budgettet og lav en lav 

en overførsel i betalingsaftaler på 

den faste månedlige overførsel. 

 

Se billede. 

 

 

 

 

 

Opret ny betalingsaftale. 

 

 

1. Hop ud af budgettet og lav en lav 

en overførsel i betalingsaftaler på 

den faste månedlige overførsel. 
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Opret betalingsaftalen for ovf. til budgettet. 

Hvis du vil have ultimo overførsel til budget 

laver du betalingsinterval ”månedlig, sidste 

hverdag” 

Dvs.  den sidste hverdag i den måned du er 

i og lige før budgettet starter op.   

Når du kommer til overbliksbilledet. 

1. Så henter du  betalingen

(overførsel) ind og den udstiller sig

i budgettet.  Vil stå som ny aftale

under betalingsaftaler.

2. Tilret startsaldoen (ift. at der

kommer en overførsel ind inden

Budget starter op. (Tjek guide til

nødvendig startsaldo) i eksemplet

her vil forventet startsaldo være

15.000 udfra saldo d.d.og ind og

udbetalinger  indtil opstart.

3. Du kan med fordel bruge guiden,

”sådan beregner du startsaldo”.

Ellers gå til punkt 4.

4. For at se om budgettet hænger

sammen skal du tjekke 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 ved at

ligge yderligere 1500 kr til og lav

en engangs overførsel  til

budgetkonto/del.

NB: startsaldoen på budgettet skal

så passe med den reele saldo på

konto sidste hverdag inden budget

opstart.
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