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Bogføringsbilag – skyldigt køb på solgte maskiner 

 

Rapport 6052622 – Bogføringsbilag – skyldigt køb på solgte maskiner 

bruges som bilag til flytning af skyldigt køb fra lagerkonti til konto for 

hensatte skyldige omk. for maskiner. 

Når en maskine sælges før købsordren er bogført, vil systemet automatisk 

bogføre købsprisen fra købsordren som vareforbrug – modposten 

bogføres på Lagerkontoen. 

Konsekvensen er, at Maskinens forventede købspris(købspris fra 

købsordrelinie, hvor maskinen er modtaget) korrekt medtages som 

vareforbrug pr. salgsdatoen – samtidig vil der være en negativ lagerværdi 

på maskinen indtil købsordren bogføres. 

Denne negative lagerværdi ønskes måske flyttet til konto for hensatte 

skyldige omkostninger under passiver. Her kan bogføringsbilaget hjælpe. 

Opsætning 

Før rapporten kan udskrives, skal der foretages en opsætning, f.eks. 

under Finans, Rapporter 

 

Klik på knappen Ret, herved fremkommer næste billede 
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På en tom linie indtastes rapportens nummer i feltet Rapport-Id – tryk 

enter 

Rapporten er herefter klar til udskrift. 

Udskrift 

 

Rapporten vælges og følgende billede fremkommer: 

 

På fanen ”Maskine” har du mulighed for at sætte filter på: 

� Maskinnummer 

� Maskingruppekode 

� Brugt – ja/nej 
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På fanen ”Indstillinger” vælges: 

� Maskiner solgt i perioden  

Bilaget indeholder kun maskiner, der er solgt i denne periode 

 

� Negativt lager pr. 

Bilaget indeholder kun maskiner med negativ lagerværdi pr. denne  

dato 

Bilaget 

Bilaget viser de valgte maskiner med oplysninger om bl.a. Lagerværdi og 

Lagerkonto. 

Lagerkontoen tages fra Maskinens(varens) Varebogføringsgruppe og er 

en hjælp til bogføringen. 

Modkonto afhænger af det individuelle opsæt. I standardregnskabet vil 

modkonto være 75160 eller 75170 afhængigt af om maskinen er ny eller 

brugt. 

Opfølgning 

De bogførte hensættelser skal tilbageføres, når købsordrer er bogført. 

Til hurtigt overblik over bogførte skyldige omkostninger – både 

vedrørende igangværende ordrer og køb – findes listen ”Specifikation af 

hensatte skyldige omkostninger”(Rapport 6038997). 
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Sammen med specifikationen kan ”Maskinsalgsliste med avance pr. 

gruppe” (rapport 6051976) være en hjælp til opfølgning. 

Ved bestilling af Maskinsalgslisten kan du vælge kun at få vist de 

maskiner, hvorpå der er bogført skyldige omkostninger – marker i ”Udskriv 

kun hvis skyldig omk”.   

Der vil være en * markering ud for de maskiner, hvor Igangværende 

ordrer ikke er lig med ”Bogf. skyldige omk”. 

Du skal sammenholde de poster, der fremgår af specifikationen med 

maskinsalgslisten og manuelt tilbageføre de hensatte omk/køb. 

Alternativt kan du for hver post på specifikationen tjekke i 

Maskinøkonomien om omk/køb er realiseret. 

Tilbageførsel af hensættelse skal have bogføringsdato i samme periode 

som omk/køb blev realiseret. 

For yderligere informationer om listerne henvises til beskrivelser på 

JMA’s Extranet. 

 

 

 


