
PERIODISERING AF INDTÆGTER OG
UDGIFTER
- MODUL TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

Automatisk fordeling af finans-, købs- og
salgsbilag over tid gør det nemmere at
aflægge retvisende perioderegnskaber

Holder styr på specifikationen til kontiene
for periodeafgrænsning og forudbetalin-
ger. Også med tilbagevirkende kraft!

Nemt at oprette/korrigere periodiserings-
planen for allerede bogførte poster.

God sporbarhed gennem systemet, så det
er tydeligt hvilke poster der er lavet
periodiseringer på samt den beløbsmæs-
sige indvirkning på et hvilken som helst
tidspunkt.

Let implementerbart i både rollebaseret
klient og alle versioner af klassisk klient.

Se fakta om modulet på bagsiden

Få en gratis demonstration og inspiration til hvorledes modulet
kan effektivisere jeres regnskabsproces.

Pronavic Business Systems ApS
Godthåbsvej 23-25, DK-8660 Skanderborg
Tel: +45 7070 7940 |info@pronavic.dk | www.pronavic.dk

Kontakt Jens D. Dall på 2220 2038 eller JDD@Pronavic.dk

1

2

3

4

5

5 fordele ved Pronavic Periodisering



Hvilke versioner fungerer modulet til?
Modulet er udviklet til Microsoft Dynamics NAV version 3 til 6
(2009)  samt version 2013 - 2015

Hvad kan man periodisere?
Man kan selv bestemme om man vil oprette periodiseringen før
bilaget bogføres eller efter man har bogført bilaget. Selve
periodiseringen bliver under alle omstændigheder først bogført
efter at grundbilaget er bogført

Man kan oprette periodiseringsplaner herfra:
• Finansposter
• Købsfaktura, købskreditnota, købsordre
• Salgsfaktura, salgskreditnota, salgsordre
• Kassekladder

FAKTA OM PRONAVIC PERIODISERING TIL
MICROSOFT DYNAMICS NAV

Hvad hvis man ønsker at ændre periodiseringen efter at
grundbilaget er bogført?
Når man har bogført et bilag, hvor der er oprettet en
periodiseringsplan på, kan man altid via finansposten åbne
periodiseringsplanen og redigere hvad der skal ske frem i
tid.

Hvordan og hvornår bliver selve periodiseringen bogført?
Periodiseringen bogføres via en kørsel, som skal køres i
forbindelse med månedsafslutningen. Grunden til at
periodiseringen ikke bogføres sammen med grundbilaget er, at
der af og til er behov for at ændre i periodiseringsplanen. Dette
ville være en omstændig proces, hvis der er bogført frem i tid.

Kan modulet specificere saldi på kontiene for
periodeafgrænsning og forudbetalinger?
Modulet holder styr på hvilke periodiseringer der er
bogført hvornår, og man kan med tilbagevirkende kraft
specificere saldiene på de tilhørende balancekonti. Dette er
normalt også et ønske fra revisor i forbindelse med revision
af årsregnskabet.

Hvad kan modulet ellers?
Modulet giver også mulighed for:
• At oprette fordelinger ud på dimensionsværdier og mellem

flere konti
• At  oprette skabeloner for de mest gængse

periodiseringsmetoder. Herved kan en periodiseringsplan
oprettes på få sekunder for et bilag.

• At åbne de tilknyttede periodiseringsplaner direkte fra
finansposten for det oprindelige bilag.

• At oprette allerede manuelt bogførte periodiseringer ved
opstart af modulet


