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Afskrivning af udlejningsmaskiner (kladde 2016) 

Det er muligt at afskrive udlejningsmaskiner lineært eller som en procent 

af udlejningsindtægten. 

Det kan laves et bogføringsopsæt til de forskellige afskrivningsprofiler. 

OBS – ved lineær afskrivning nedskrives lagerkonto og der bogføres en 

driftspost – der dannes ikke anlægsposter. 

Periodisk afskrivning 

Kørslen, som beregner afskrivninger finder du under Udlejning – 

Periodiske aktiviteter – Afskrivning. 

Rapporten kan også sættes op i opgaveplanlægger (Rapport 6052005 

Maskin afskrivning) 

Kørslen afskrivning kan simulere eller bogføre afskrivning 

Ved lineær afskrivning anvendes indtastet bilagsnummer eller der udtages 

bilagsnummeret fra opsat nummerserie i udlejningsopsætningen. 

Bogføringsdato er slutdato i rekvisitionsbilledet. 

Ved procentafskrivning af udlejningsbeløbet anvendes 

faktura/kreditnotanummer som bilaget er bogført på og bogføringsdato er 

også bilagsdato. 

Kørslen vil selv afskrive for det korrekte antal måneder / udlejningsbeløb 

der er forløbet siden sidste afskrivning. 
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Feltet Slutdato 

Feltet skal udfyldes med dato, hvortil der ønskes afskrives til og med. 

Dato bliver også bogføringsdato for lineær afskrivning. Procentafskrivning 

anvendes bogføringsdato fra bogført faktura. 

 

Feltet Bilagsnr. 

Angiv ønsket bilagsnr. til afskrivningsposterne i feltet. 

OBS:  Hvis feltet ikke udfyldes så tages der fra nummerserie Afskrivning 

dokumentnummerserie fra udlejningsopsættet 

Feltet Simuler 

Hvis du markerer feltet, vil der ikke blive dannet bogføringsposter, men 

der vil udelukkende blive udskrevet en liste over de afskrivninger, som 

ville kunne bogføres for perioden. 

Feltet Fejlhåndtering 

Her kan du vælge mellem Fortsæt eller Stop. Feltet har kun betydning, 

hvis der er blank i feltet Simuler. 

Hvis du vælger Fortsæt vil der blive afskrevet på de udlejningsmaskiner, 

hvor det er muligt. Udlejningsmaskiner, som f.eks. har fejl på 

bogføringsopsætning, vil blive udskrevet på liste med bogføringsfejl. 

Hvis du vælger Stop, vil kørslen stoppe, hvis der er fejl på blot én af 

udlejningsmaskinerne. 



Afskrivning af udlejningsmaskiner (kladde 2016)                  
 

 

2.10.19 3 

Feltet Skip datotjek  

En udlejningsmaskine afskrives ikke hvis salgsdato på maskinkortet er 

udfyldt.  

Svares der ja til skip datotjek så afskrives en maskine alligevel   

 

Feltet Dimension  

Angiver om der fast skal angives en dimension på nedskrivningen 

Feltet Dimensionsværdi  

Angiver hvilken værdi dimensionen skal have 

Feltet Nummer 

Her kan du angive ønsket interval af udlejningsmaskiner, der skal 

afskrives på. 

Feltet Afskrivningskode 

For at mindske kørslen kan feltet udfyldes med værdien <>’’, hvilket 

medfører at kun udlejningsmaskiner, hvor der er påsat en 

afskrivningskode, medtages. 

Du kan evt. ændre i feltet, således at f.eks. kun udlejningsmaskiner med 

en bestemt afskrivningskode medtages. 

Afskrivningsprofil 

Udlejning – Opsætning - Maskinafskrivningsprofil 

Der kan i udlejningssystemet foretages lineær afskrivning af 

udlejningsmaskiner eller en procentafskrivning af udlejningsbeløbet. 

Du skal først oprette det nødvendige antal afskrivningsprofiler, hvor du 

definerer det antal måneder afskrivning skal foretages over eller en 

procentsats af udlejningssummen 
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Kode: Nummer til styring af afskrivningsmetode på maskinen 

Afskrivningstype:  Her skal der vælges om det er lineær afskrivning eller 

pct. Af Udlejningsbeløbet (afregningslinjer der er markeret med kategori 

leje) 

Antal måneder: Hvor mange måneder en maskine skal afskrives over 

ved lineær afskrivning 

Beløb/Pct.: Hvor stor en procentandel af udlejningsindtægten en maskine 

skal afskrives med. 

Afskrivningsvirksomhedsbogføringsgruppe: Hvis der ønskes bogført 

på forskellige konti ved afskrivning kan der angives en 

virksomhedsbogføringsgruppe som peger på ønsket bogføringsopsæt. 

Ønskes der bogført på en konto kan dette opsættes på den 

virksomhedsbogføringsgruppe der er angivet i DSM opsætning i Overfør 

maskin virksomhedsbogføringsgruppe  

 

Virksomhedsbogføringsgruppe i DSM opsætning 

Ved bogføring af afskrivninger anvendes den 

virksomhedsbogføringsgruppe, som er indmeldt under Maskinhandel – 

Opsætning – DSM opsætning – fanen Værdiregulering: 



Afskrivning af udlejningsmaskiner (kladde 2016)                  
 

 

2.10.19 5 

  

Lagerreguleringskonto afskrivninger 

For hver kombination af virksomhedsbogføringsgruppe og 

produktbogføringsgruppe, hvor der skal bogføres afskrivninger, skal der 

indtastes et kontonummer til lagerregulering vedr. afskrivninger.  

Opsætning heraf foretages under Økonomistyring – Opsætning – 

Bogføringsgrupper – Generelt – Bogføringsopsætning – knappen 

Opsætning – Kort – fanen Maskinhandel: 
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Der vil blive bogført på lagerkontoen – kontonummer findes ud fra 

varebogføringsopsætningen; feltet Udlejningsafskrivning (Lager) (via 

Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper – Generelt – Lager – 

knappen Opsætning) med modpost på lagerreguleringskonto 

afskrivninger. 

For hver lagerkonto og varebogføringsgruppe skal der opsættes en 
udlejningslagerkonto.  

JMA anbefaler at lagerkonto og afskrivningskonto er den samme  

 

Afskrivningsoplysninger på udlejningsmaskine 

På hver udlejningsmaskine skal du angive hvilken afskrivningskode, der 

skal anvendes – og dermed over hvor mange måneder, der skal afskrives 

(feltet Afskrivningskode): 
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Ved procentafskrivning af udlejningssum angives afskrivningsprofil, der er 

opsat til procentafskrivning 

Ved lineær afskrivning angives afskrivningsprofil, der er sat op til lineær 

afskrivning, herudover skal du indtaste anskaffelsesværdien, en evt. 

scrapværdi samt startdato for afskrivning. 

Anskaffelsesværdi skal indtastes selvom købsfaktura på 

udlejningsmaskinen er bogført og udlejningsmaskinens anskaffelsesværdi 

dermed er kendt i systemet. 

Hvis du senere op- eller nedregulerer udlejningsmaskinens værdi, f.eks. 

hvis der påsættes ekstra udstyr, skal du ligeledes regulere 

anskaffelsesværdien på udlejningsmaskinkortet manuelt. 

Bemærk at du ikke kan afskrive for perioder, der ligger før 

udlejningsmaskinens købsdato (f.eks. købsdato = 01-11-06, start 

afskrivning 01-10-06) – dette vil medføre en fejl ved bogføring af 

afskrivninger. 

Bogføringsnummerserie 

Udlejning – opsætning- udlejningsopsæt 

Ønskes der automatisk nummerserie på Afskrivning af lineær afskrivning 

kan der opsættes en nummerserie i Afskrivning dokumentnummerserie. 
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