
Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre                  
 

 

1.3.16 1 

Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre 

Formålet med Maskinsalgslisterne er: 

 at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode 

 at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og 
igangværende ordrer 

 at hjælpe med afstemning mellem Finans og Maskinøkonomi - for 
afsløring af evt. periodiseringsfejl  

 

Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: 

- Rapport 6051977 ”Maskinsalgsliste med avance pr. sælger” 

- Rapport 6051976 ”Maskinsalgsliste med avance pr. maskingruppe” 

Hvilken rapport du skal vælge afhænger af, hvordan du ønsker data 

præsenteret. Rapport 6051977 er grupperet pr. sælger og rapport 

6051976 er grupperet pr. maskingruppe. 

 

Udskrift 

Rapporterne finder du under Rapporter – Maskinhandel - Salgsstatistikker 
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Rapport nr. 6051976 (Pr. gruppe) 

 

På oversigtspanelet Indstillinger kan du sætte filter på: 

 Dato 

 Sælger 

 Ansvarscenter 

 

 

På oversigtspanelet Maskine kan du sætte filtre på følgende: 

 Nye/brugte maskiner 

 Maskingruppe 



Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre                  
 

 

1.3.16 3 

 Debitornr. 

 Maskinnummer 

 

På oversigtspanelet salgsfakturahoved  filtreres på 

debitorbogføringsgruppe. 

Under Indstillinger er der desuden en del valgmuligheder 

 

Vis omk. for maskiner solgt før periodens start:  

Her har du mulighed for at markere, om du ønsker at få vist omkostninger 
bogført indenfor datofiltret, men på maskiner, solgt før den angivne 
periode. 

Under Omkostningsperiodeformel skal du angive, hvor langt tilbage i 
tiden salget må ligge for at omkostningen skal medtages. 

 

Vis omk. for maskiner med bevægelse efter perioden: 

Her har du mulighed for at markere, om du ønsker at få vist, hvis der efter 
datofiltret er bogført omkostninger på maskiner solgt indenfor datofiltret. 

 

Vis Igangværende ordrer: 

Her skal du markere, hvis du ønsker at se beløb for Igangværende ordrer.  

 

Udskriv kun hvis skyldig omk.: 
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Her skal du markere, hvis du kun ønsker at se de maskiner, hvorpå der er 
bogført hensættelse af skyldige omkostninger.  

 

Vis avance inkl. Nedskrivninger: 

Her skal du markere om du ønsker at se DB og DG med eller uden 

nedskrivninger. 

 

Sortering 

Der kan vælges mellem sortering i nummerorden og i datoorden. 
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Rapportnr. 6051977 (Pr. Sælger) 

 

På oversigtspanelet Indstillinger kan der sættes filter på  

Dato: 

 

På oversigtspanelet Sælger/Indkøber kan du sætte filter på sælgerkode. 

 

 

På oversigtspanelet Salgsfakturahoved kan du sætte filter på 

debitorbogføringsgruppe. 
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Under Indstillinger er der desuden en række valgmuligheder: 

 

 

Vis omk. for maskiner solgt før periodens start:  

Her har du mulighed for at markere, om du ønsker at få vist omkostninger 
bogført indenfor datofiltret, men på maskiner, solgt før den angivne 
periode. 

 

Vis omk. for maskiner med bevægelse efter perioden: 

Her har du mulighed for at markere, om du ønsker at få vist, hvis der efter 
datofiltret er bogført omkostninger på maskinerne solgt indenfor 
datofiltret. 

 

Vis Igangværende ordrer: 

Her skal du markere, hvis du ønsker at se beløb for Igangværende ordrer.  

 

Vis avance inkl. Nedskrivninger: 

Her skal du tage stilling til om du vil have vist DB og DG inkl. 

Nedskrivninger. 

 

Sortering: 

Der kan vælges sortering nummerorden eller i datoorden. 
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Rapport 1. afsnit 

 

Rapportens 1. afsnit indeholder de maskiner, der er solgt inden for 

datofiltret. For hver maskine er avancen udregnet. 

Køb 

Kolonnen Køb indeholder beløb fra konti med kontoskematype ”Køb” 

Her medtages køb bogført før eller indenfor datofiltret 

Bogført skyldigt køb 

Kolonnen Bogført skyldigt køb indeholder beløb fra konti med 

kontoskematype ”Skyldige omk”.  

Her medtages hensatte skyldige omk/køb bogført før eller indenfor 

datofiltret 

Omk, rekl, værdireg 

Denne eller disse kolonner indeholder beløb fra konti med 

kontoskematyper af samme navn. 

Her medtages køb/omk. bogført før eller indenfor datofiltret 

Salg 

Denne kolonne indeholder beløb fra konti med kontoskematype ”Salg” 

Her medtages salg bogført før eller indenfor datofiltret 

Salget vil normalvis stå med minus fortegn, da salget er en kreditering. 

Fortegn på listerne svarer dermed til beløb i maskinøkonomien. 

Avance 

Avancen kan vises ekskl. nedskrivninger eller incl. nedskrivninger. 

 

For korrekt visning af avancen inkl. nedskrivninger skal feltet ’Vis modsat 

fortegn på solgte maskiner’ være markeret på relevante værdireguleringer 

i kontoskemaet MASKINE, ellers vil avancen eksl./incl.nedskrivning være 

identiske. 

Kontoskemaer findes via Økonomistyring – Finans – Analyse og 

rapportering – Kontoskema. 

For yderligere information se beskrivelsen ”Kontoskema” og 

”Maskinøkonomi” på vores hjemmeside. 
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Realiseret Av.% 

Avance % udregnes som avancen i % af salget 

Lagerværdi 

Her vises lagerværdi pr. den sidste dato i datofiltret. 

På solgte maskiner er der som udgangspunkt ikke lagerværdi - 

undtagelsen er, hvis maskinen sælges før den købes.  

Købspris på maskine solgt ej købt 

Maskine er ”Modtaget” på købsordre med købspris udfyldt. Købsordren er 

ikke bogført før eller indenfor datofiltret. På salgstidspunktet bogføres 

købsprisen som vareforbrug og med modpost på lagerkonto = negativ 

lagerværdi. 

Ønskes den negative lagerværdi ført væk fra lagerkonto og over på konto 

for hensatte skyldige omkostninger findes der hjælpebilag - se beskrivelse 

af ”Bogføringsbilag – skyldigt køb på solgte maskiner” på JMA’s extranet. 

Budget Av% 

(Kun liste pr. gruppe) 

På rapporten ”Maskinsalgsliste med avance pr. maskingruppe findes en 

ekstra kolonne ”Budget Av%”. 

Kolonnen viser den budgetterede avance% - svarende til ”Budget DG” på 

maskinøkonomien.  

Igangværende ordrer 

Det er valgfrit om man ønsker de Igangværende ordrer vist. Vælger man 
at få disse vist, vil der være 1 ekstra afsnit til højre på listen. 
 

I afsnittet Igangværende ordrer vises totalbeløb for åbne ordrer pr. den 

dato listen genereres 

Afsnittet består af 3 kolonner: 

1 Intern service: Total beløb åbne interne serviceordrer på maskinen 

2 Køb:Total beløb åbne købsordrelinier med køb eller tilkøb på 
Maskinen Beløb medtages uanset om der er bogført modtagelse eller 
ikke. 

3 I alt: Sammentælling af ovenstående 

Af pladshensyn er Reklamation, Værdiregulering og omkostning samlet i 

én kolonne, når der vælges ”Vis igangværende ordrer”. 
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 * Markering 

I kolonnen længst til højre på listen vises en ”*” ud for de maskiner, hvor 

’Bogf. skyldige omk.’ er forskellig fra ’Igangværende ordrer i alt’. 

Markeringen kan bruges som en advarsel om at der skal hensættes til 

skyldige omk. på maskinen eller at tidligere hensættelser bør føres 

tilbage, da ordren er afsluttet. 

Bogføring af skyldige omkostninger 

Afsnittet med Igangværende ordrer kan danne grundlag for en bogføring 

af skyldige omkostninger. 

Bogføring skal foregå i Maskinkassekladden – se vejledning til denne. 

Afstemning til Finans – Eksempler på årsager til differencer 

Intern debitor – ej markeret i ”Reg. Lager” 

Hvis der laves en faktura til en intern debitor, hvor der i 

debitorbogføringsgruppen ikke er markeret i ”Reg. Lager”, flytter 

kostprisreguleringen ikke forbruget til salgsdato. Dette giver en difference, 

hvis den interne faktura er lavet i en anden periode end salget. 

Intern debitor – fejl i opsætning 

Hvis der laves en faktura til en intern debitor, hvor 

debitorbogføringsgruppen er opsat til samlekonto, der ikke indgår i 

kontoskema ”Maskine” vil denne faktura ikke indgå i beløb på listen. Dette 

giver så en difference mellem listen og finans 

Køb bogført med type ”Salg”  

Hvis maskinens køb ved en fejl er bogført med type ”salg” flytter 

kostprisreguleringen ikke købet til salgsdato. Dette giver en difference, 

hvis købet er bogført i en anden periode end salget. 

Manuelle poster via finanskladde 

Er der på den solgte maskine lavet manuelle poster via finanskladden i en 

anden periode end salget, vil dette give en periodiseringsfejl. 

Solgt maskine er stadig på lager 

Står en solgt maskine stadig på lager pgr. 2 x modtagelse eller 

opregulering, så flyttes købet fra den første lagerføring til Vareforbrug. 
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Dette vil give en difference, hvis maskinen stadig står med lagerværdi 

efter salget. 

Tilkøb er bogført uden maskinnummer 

Når der bogføres tilkøb uden maskinnummer (maskindimension er ikke 

nok) på linien, løfter kostprisreguleringen ikke omkostningen af som 

vareforbrug pr. salgsdato. Dette giver en difference hvis tilkøb og salg er 

foretaget i 2 forskellige perioder. 

Salg tilbageført i anden periode 

Hvis salget af en maskine tilbageføres i senere periode, vil finans/drift 

blive påvirket af tilbageførslen af avancen. Maskinøkonomien påvirkes 

kun af den tilbageførte omsætning – dette giver en difference ved 

afstemning. 

Periodisering – kostprisregulering 

Hvis der er bogført poster i periode senere end salget f.eks. i forbindelse 

med kostprisreguleringen vil disse give en difference ved afstemning. 

Omk. for maskiner med bevægelse efter perioden 

 

Hvis du har markeret i ”Vis omk. for maskiner med bevægelse efter 
perioden” vil rapportens 2, afsnit vise maskiner solgt indenfor datofiltret, 
hvorpå der i perioden efter datofiltret er bogført omkostninger. 

Disse kan evt. danne grundlag for periodisering – dog skal der først 

tjekkes for om kostprisreguleringen allerede har flyttet omkostningen. 

Omk. for maskiner solgt før periodens start 

 

Hvis du har markeret i ”Vis omk. for maskiner solgt før periodens start” vil 
rapporten indeholde et afsnit med maskiner solgt før den angivne periode, 
hvorpå der i perioden er bogført omkostninger. 

 

 


