Ársreikningur
Ársreikningurinn samanstendur í grunninn af 9 skýrslum sem eru:
-

Rekstrarreikningur
Efnahagsreikningur
Sjóðstreymi
Fjárlagaviðföng
Tekjur
Gjöld
Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð
Staða bankareikninga og sjóða
Staða viðskiptamanna

Auk þess eru 2 samsettar skýrslur:
- Allar skýrslur þ.e. ársreikningurinn í heild sinni
- Rekstrarreikningur, efnahagsreikningur og sjóðstreymi
Ársreikningurinn uppfærist á klukkutímafresti
Til að komast inn í ársreikningsforritið er farið inn í aðalvalmynd Oracle kerfisins.
Farið er í gegnum GL aðgang, t.d. GL lesaðgang, GL fjármálastjóri eða GL bókari.
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Velja Gangsetja keyrslu

Hér er valið stök keyrsla og í lagi
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Þá birtist þessi mynd. Í heiti er skrifað árs og ýtt á tab takkann á lyklaborðinu.

Þá birtast þær níu skýrslur sem mynda ársreikninginn ásamt tveimur samsettum skýrslum eins
og nefnt var hér á undan. Velja þá skýrslu sem á að keyra og ýta á OK.
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Myndin hér að neðan sýnir færibreyturnar sem þarf að fylla út í.
Valið er stofnananúmer og árið sem á að keyra. Valið er já í uppfæra valið ár til að fá alltaf
nýjustu upplýsingar.
Síðan er tímabilið valið en mikilvægt er að velja 13. tímabil til að fá endanlegan ársreikning
fyrir ákveðið ár.
Forritið er einnig virkt innan ársins. Hægt er að velja t.d. tímabil 09-12 (nóvember 2012) og þá
fáum við stöðuna á þeim tímapunkti.
Þegar búið er að fylla út í færibreytunar er valið í lagi.

Velja gangsetja til að keyra viðkomandi skýrslu. Þá birtist gluggi sem spyr hvort hefja eigi aðra
keyrslu (já) eða ekki (nei).

Útg. 04.02.2014

4

Til þess að sækja skýrsluna þarf að fara í skoða og síðan keyrslur.

Hér þarf að smella á finna

Smella þarf á hnappinn uppfæra gögn þangað til við fáum stöðuna lokið venjulegt. Þá er hægt
að smella á skoða úttak og þá birtist viðkomandi skýrsla.
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