
Xledger – spørringer for attestanter og anvisere

Faktisk mot budsjett - drift:

Menysti: Økonomi > Faktisk mot budsjett

• Velg ønsket periode fra og til. For hele året; velg 1 – 12

• Budsjettvariant «Regulert budsjett» er standard. Dersom «Opprinnelig budsjett» 
ønskes, må dette velges fra nedtrekksmenyen

• Rapport «Driftsrapport 1» er standard, denne rapporten benyttes for spørring i drift

• Legg inn ønsket ansvar (enhetsledere kan legge inn overordnet kode på 4, 5 eller 6 
tegn) og trykk «Finn»:



Dersom eksempelvis periode 1-8 
velges, vil bokførte utgifter samt 
periodisert budsjett pr. august 
vises. Avvikskolonnen viser 
gjenværende i forhold til 
budsjett.

Faktisk mot budsjett - drift (forts.):

Resultatet vises slik (Kostra-art i parentes på hver linje)

Man kan «drille» ned på kontonivå ved å trykke hver enkelt rapportlinje:



Faktisk mot budsjett - drift (forts.):

Videre kan man «drille» seg helt ned på bilagsnivå ved å trykke på beløpet under 
«Faktisk»:

Det vil fremkomme en oversikt over alle bilagene som er ført på konto 118000 – Strøm 
og ansvar 1201026 – Vei- og gatelys:

Hvert enkelt bilag kan åpnes ved å trykke på mappa til venstre på hver linje. 

Flere kolonner kan velges fra «Kolonner» øverst til høyre og resultatet kan også 
eksporteres til Excel ved å trykke på Excel-ikonet oppe til høyre.



Faktisk mot budsjett – drift (forts.):

Her vil man kunne se fullstendig kontering med mva og PDF av selve fakturaen. 
Dersom man ønsker å se om fakturaen er betalt eller når den ble betalt, kan man se det ved 
å trykke på «Leverandørreskontro». Er det vedlegg til fakturaen, finnes det under «Vedlegg» 
(se under).



Faktisk mot budsjett – drift (forts.):

Dersom det finnes en utligningsID (UiD), er fakturaen enten utlignet mot en betaling 
(bilagsart DR) eller en kreditnota (bilagsart AP). Ved å holde musepekeren over denne, 
vil man se hvilken bilagstype fakturaen er utlignet mot og når fakturaen eventuelt ble 
betalt. 

I dette tilfellet er fakturaen betalt 9. februar 2022:



Faktisk mot budsjett - investering
Menysti: Økonomi > Faktisk mot budsjett

For spørring i investeringsregnskapet, benyttes samme menysti som for drift. 
Forskjellen er at rapport må endres til «Bevilgningsoversikt investering A» og ønsket 
investeringsprosjekt må legges inn. Dersom man ønsker å «drille» videre ned på 
kontostreng etc., gjøres dette på samme måte som beskrevet under drift.



Sjekke om en faktura er betalt:
Menysti: Leverandør > Leverandørtransaksjoner

Her ønsker vi å sjekke om faktura 222718 fra Otera Traftec AS er betalt. 
Legg inn leverandør, fakturanummer og velg «blank» på «Utlignet»:
Trykk deretter på forstørrelsesglasset.



Sjekke om en faktura er betalt (forts.):
Menysti: Leverandør > Leverandørtransaksjoner

Dersom fakturaen er bokført, vil den fremkomme på reskontro:

Finnes det en UiD (utligningsID) i kolonnen nest lengst til høyre, så er fakturaen enten betalt 
(bilagsart DR) eller kreditert (bilagsart AP). Finnes ingen utligningsID, er ikke fakturaen 
betalt.

Hold musepekeren over utligningsID’en for å se når fakturaen er betalt:

I dette tilfellet er fakturaen betalt til leverandøren 27. juli 2022


