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Bruttoavanceliste Maskiner 

 

 

De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision 

(den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den 

klassiske menu (den gamle menu). 

Rapporten Bruttoavance maskiner(Rapport nr. 6039051) anvendes til at 

give overblik over en periodes bruttoavancebevægelser vedrørende 

maskiner. 

Listen tager udgangspunkt i finansposter og medtager alle periodens 

finansposter uanset om de berørte maskiner er solgt i perioden eller ej. 

Med korrekt opsæt er det muligt at afstemme bruttoavancen på listen til 

bruttoavancen i resultatopgørelsen. 

Opsætning 

Før udskrift er mulig skal følgende opsætning laves: 

Gå i Økonomistyring – Finans - Kontoplan(Finans -Kontoplan) Kolonnen 

”Bruttoavancetype”. 

 

For den del af kontoplanen, der indgår i udregning af maskinernes 

bruttoavance, vælges for hver konto(ingen må springes over) hvilken 

bruttoavancetype kontoen har. Det vil sige: skal den medregnes i 

kolonnen Salg, Overpris, Køb, Værdiregulering eller Omkostning.  

Det er vigtigt at ALLE konti, der medgår i udregning af bruttoavancen, 

tilknyttes Bruttoavancetype – ellers kan afstemning til resultatopgørelsen 

ikke laves. 
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Udskrift 

Rapporten vælges i menuen Maskinhandel – Maskiner – Rapporter – 

Afstemning.(Maskinhandel – Rapporter). 

Fanen Finanspost 

 

Bogføringsdato udfyldes med den ønskede periode. 

Det er muligt at sætte filter på de 2 globale dimensioner – i eksemplet 

herunder er det Afdelingskode og Ansvarskode. 

Fanen Maskine 

 

På fanen Maskine er det muligt at sætte filtre på oplysninger fra 

Maskinkortet 

 

Fanen Indstillinger 
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På fanen indstillinger er det muligt at sætte filter på yderligere én 

dimension. 

Ønskes tekstfil til senere indlæsning i Excel sættes flueben ud for Dan 

tekstfil og den ønskede placering og filnavn vælges i feltet Sti og filnavn. 

 

Tryk Udskriv eller Vis udskrift, hvis udskrift ikke ønskes på papir. 

Rapporten 

Rapporten ser således ud: 

 

Rapporten er grupperet med Nye og Brugte maskiner og herunder 

Maskingruppe. Er der i perioden poster uden maskindimension 

opsummeres disse i den første linje. 
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Maskiner hvor periodens poster giver nul pr. alle Bruttoavancetyper 

medtages ikke. 

Sælger 

Sælger tages fra Maskinkortet, hvis denne er udfyldt. Da udtrækket er 

baseret på finansposterne er det ikke muligt at tage sælger fra en evt. 

salgsordre.  

Anvendes dimension på Sælger kan rapporten udskrives med filter på 

denne dimension, og der kan laves en rapport pr. sælger til 

udlevering(skal dannes én ad gangen). 

Salgsdato og købsdato faktureret 

Datoerne tages fra Maskinkortet fra felterne af samme navn. 

Debitor 

Debitor er den debitor der står på maskinkortet 

Salg, Overpris, Køb, Værdiregulering, Omkostning 

Opsummering pr. bruttoavancetype i hele kr. 

Bruttoavance 

Summen af bruttoavancetyperne – vises med modsat fortegn 

Bruttoavancepct. 

Bruttoavancepct. for periodens bevægelser 

Budget avance pct. 

Tages fra maskinbudget 

 

 

 

 


