
Vejledning til kasserer 
 

Fremtidige lokalregnskaber skal bogføres i hovedforeningens økonomisystem. Måden jeres regnskab 

kommer ind i økonomisystemet er via zExpense. Det betyder at du som kasserer skal registrer alle 

indtægter og udgifter via zExpense. 

Indtægter 
Alle renteindtægter, lokalmidler, deltagergebyrer fra medlemmer mm. registreres i zExpense ved at du 

vælger  

• ikonet udlæg 

• tager et foto af et bankkontoudtog, hvor f.eks. renteindtægten fremgår 

• brug foto 

• ret evt. dato 

• tast beløb 

• bemærkning: f.eks. renter 31/3-19 

• afregning: kasserer  

• kategori: f.eks. renteindtægter 

• afdeling: din lokalafdeling 

• indtægt: f.eks. renteindtægter 

• tryk gem i højre hjørne 

• tryk vælg i højre hjørne 

• tryk derefter vælg alle i højre hjørne eller marker den/dem du vil sende til godkendelse og tryk 

opret afregning i bunden af skærmbilledet og indtægten sendes til godkendelse. Kan desværre ikke 

undgåes 

• Vigtigt! Skal indtægten fordeles mellem flere kategorier/konteringer kan du swipe/trække til 

venstre og vælge Split 

• eller Slet, hvis indtægten skal slettes 

 



Udgifter 

Betaling af faktura 
Du kan betale en faktura via zExpense ved at du vælger 

• ikonet udlæg 

• tager et foto af fakturaen 

• brug foto 

• ret dato til den dag den skal betales 

• tast beløb 

• bemærkning: ”det du gerne vil have skal stå på bankkontoudtoget” 

• afregning: kasserer  

• kategori: f.eks. gaver 

• afdeling: ”din lokalafdeling” 

• kontonummer: det kontonr. der står på fakturaen registreringsnr og kontonr. 14 cifre i alt uden 

mellemrum 

• tryk gem i højre hjørne 

• tryk vælg i højre hjørne 

• tryk derefter vælg alle i højre hjørne eller marker den/dem du vil sende til godkendelse og tryk 

opret afregning i bunden af skærmbilledet og udlægget sendes til godkendelse 

• Vigtigt! Skal fakturaen fordeles mellem flere kategorier/konteringer kan du swipe/trække til 

venstre og vælge Split 

• eller Slet, hvis fakturaen skal slettes 

 



Udlæg som er betalt med lokalafdelingens dankort 
• Vælg ikonet Firma kreditkort 

• Tag et foto af bilaget  

• brug foto 

• Vigtigt! Tast betalingsdato, svarende til den dato du har anvendt betalingskortet 

• Hvis du indtaster dato og beløb, der svarer til en postering af Dankortet vil bilaget automatisk blive 

parret med udgiften. For at lette denne matchning har man også mulighed for at gribe det an på en 

anden måde. Man kan vælge at vente, indtil kreditkorttransaktionen er blevet registreret i 

zExpense (typisk vil der gå 1-2 arbejdsdage), og derefter finde den under ”Ubehandlede”. Man har 

så mulighed for at trykke på det grå kameraikon til højre, hvilket vil linke fotoet direkte til den 

valgte kreditkorttransaktion 

• tast beløb 

• bemærkning: ”det du gerne vil have skal stå i bogføringen” 

• afregning: kasserer  

• kategori: f.eks. gaver 

• afdeling: ”din lokalafdeling” 

• tryk gem i højre hjørne 

• tryk vælg i højre hjørne 

• tryk derefter vælg alle i højre hjørne eller marker den/dem du vil sende til godkendelse og tryk 

opret afregning i bunden af skærmbilledet og transaktionen sendes til godkendelse. 

• Vigtigt! Skal transaktionen fordeles mellem flere kategorier/konteringer kan du swipe/trække til 

venstre og vælge Split 

• eller Slet, hvis transaktionen skal slettes 

 

Udlæg som er betalt direkte i banken 
• vælg ikonet udlæg 

• tag et foto af bilaget  

• brug foto 

• ret dato så den svarer til betalingsdatoen i banken 

• tast beløb 

• bemærkning: ”det du gerne vil have skal stå i bogføringen” 

• afregning: kasserer  

• kategori: f.eks. gaver 

• afdeling: ”din lokalafdeling” 

• kontonummer: skal ikke udfyldes, når der er sket betaling 

• tryk gem i højre hjørne 

• tryk vælg i højre hjørne 

• tryk derefter vælg alle i højre hjørne eller marker den/dem du vil sende til godkendelse og tryk 

opret afregning i bunden af skærmbilledet og udlægget sendes til godkendelse 

• Vigtigt! Skal udlægget fordeles mellem flere kategorier/konteringer kan du swipe/trække til venstre 

og vælge Split 

• eller Slet, hvis fakturaen skal slettes 



Regnskab 
I kan, som i hele tiden har kunnet, løbende følge jeres lokalafdelings likviditet i banken. Derudover kan i ved 

henvendelse til hovedforeningen få udskrevet et lokalregnskab. 

Lokalregnskabet får frem over følgende udseende: 

 

274272 - Skolelederforeningen     

Rapporter » Regnskab »      

Afdelingsregnskab for perioden 01.01.19 - 28.02.19     

      

 Saldo bank 1/1-2019   0,00  
       

Nr. Navn Alle    

8030 Lokalmidler 0,00    

8031 Andre indtægter 0,00    

8035 Bestyrelseshonorar 0,00    

8036 Bestyrelsesmøder excl. transport 0,00    

8037 Medlemsmøder (generalforsamling mm.) 0,00    

8038 Gaver 0,00    

8039 Kontorhold 0,00    

8040 Transport 0,00    

8041 Årsmøde 0,00    

8042 Diverse 0,00    

8043 Renteindtægter 0,00    

8044 Renteudgifter 0,00    

 De lokale afd. Af skolelederne i alt 0,00    

      

 Saldo bank 28/2-2019   0,00  

      

      
Det er jeres ansvar at saldoen i banken stemmer med det lokalregnskab, som hovedforeningen kan 

udskrive fra økonomisystemet. Hvis det ikke stemmer kan hovedforeningen være behjælpelig med at 

udtrække bevægelser fra økonomisystemet, så i kan se hvad der er blevet bogført. 

 

 

 

 

 

 

 


