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Skyldige omk. og køb på maskiner 

Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og 

opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. 

For at få et retvisende billede af avancen på solgte maskiner er det 

nødvendigt at bogføre hensættelser til skyldige omk. 

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre 

skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. 

Forskellen er beskrevet herunder: 

Salg før køb 

Sælges en maskine før købet bogføres, vil systemet automatisk bogføre 

købsprisen fra købsordren, hvorpå maskinen er modtaget, som 

vareforbrug – modposten er lagerkonto.  

Resultatet er at købsprisen kommer med som vareforbrug i korrekt 

periode og der opstår en negativ lagerværdi på maskinen.  

Ønsker man ikke den negative lagerværdi er der mulighed for at flytte 

beløbet til konto for skyldige omk. i balancen – se beskrivelse i afsnittet 

”Flyt skyldigt køb fra lager”.  

Igangværende ordrer 

Sælges en maskine inden alle omkostninger er bogført kan disse 

bogføres manuelt på konti for skyldige omk. i drift samt i balance. Det kan 

f.eks. dreje sig om klargøring, udstyr m.v. 

På ”Maskinsalgslister med avance” kan Igangværende ordrer vises – se 

beskrivelse i afsnittet ”Periodisere igangværende ordrer”. 

Opsætning 

I JMA’s standardregnskab findes 2 driftskonti til skyldige omk. på 

maskiner: 

11195: Skyldige omk. nye maskiner  

15195: Skyldige omk. brugte maskiner 

Disse konti bruges til manuel bogføring af skyldige omkostninger f.eks. 

vedr. igangværende ordrer. 

I JMA’s standardregnskab findes desuden 2 konti under passiver til 

hensatte skyldige omk. på maskiner: 
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75160: Skyldige omk. nye maskiner 

75170: Skyldige omk. brugte maskiner 

Disse konti bruges til modposten for manuelle bogføringer af skyldige 

omkostninger f.eks. vedr. igangværende ordrer samt til modpost for 

flytning af skyldigt køb på lagerkonti (negativ lagerværdi pgr. salg før køb). 

I kontoskema ”Maskine” skal statuskonti til bogføring af skyldigt køb 

vedrørende maskiner have type ”Skyldige omk.”. At det er statuskonti og 

ikke driftskonti, der medtages i kontoskemaet, skyldes at det kun er på 

statuskontiene at alle beløb er bogført. Der skal markeres i ”Vis modsat 

fortegn”. 

Flyt skyldigt køb fra lager (negativ lagerværdi pgr. salg før køb) 

 

Udskriv bilag ”Bogføringsbilag flyt skyldigt køb fra lager”(rapport 

6052622). 

Der findes uddybende beskrivelse af rapporten på JMA’s extranet. 

 

Ved udskrift skal følgende udfyldes: 

Negativt lager pr.: Bilaget indeholder kun maskiner, der har negativ 

lagerværdi pr. denne dato. 

Maskiner solgt i periode: Bilaget indeholder kun maskiner, der er solgt i 

den valgte periode.  

For hver maskine laves manuel bogføring i Maskinkassekladden. 
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Beløbene debiteres på den pågældende Lagerkonto i aktiver og 

krediteres på ”Skyldige omk. nye/brugte maskiner” under passiver. 

Bogføringsdato skal ligge i samme periode som maskinsalget. 

Det er vigtigt at der efterfølgende følges op på dette. De bogførte 

hensættelser skal føres tilbage i den periode købet bogføres.  

Der findes et værktøj til opfølgning: Listen ”Specifikation af hensatte 

skyldige omkostninger”(rapport 6038997) se afsnittet ”Specifikation samt 

opfølgning”. 

Periodisere igangværende ordrer 

 

Du får et hurtigt overblik over igangværende ordrer på solgte maskiner 

med følgende lister: 

Rapport 6051976, Maskinsalgsliste med avance pr. gruppe 

 

Rapport 6051977, Maskinsalgsliste med avance pr. sælger 
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For at få vist de Igangværende ordrer skal dette markeres ved bestilling af 

rapporten. 

Afsnittet Igangværende ordrer 

(Her vises totalbeløb for åbne ordrer pr. den dato listen genereres) 

Intern service: Total beløb for maskinens åbne interne 

serviceordrer(Intern debitor)  

Køb:Total beløb for maskinens åbne købsordrelinier. Køb samt tilkøb - 

uanset om der er bogført modtagelse eller ikke. 

For uddybende beskrivelse af disse rapporter henvises til 

beskrivelser på JMA’s extranet 

Ønsker du at igangværende ordrer vedr. solgte maskiner skal 

periodiseres til perioden for salget skal dette bogføres i 

Maskinkassekladden.  

Beløbene debiteres på konto ”Skyldige omk. nye/brugte maskiner” i 

driften(resultat-opgørelsen) og krediteres på konto ”Skyldige omk. nye/ 

brugte maskiner” under passiver. 

Beløb bogført på konti for skyldigt køb i balancen bliver vist i 

Maskinøkonomien og medregnes i DB. 

Det er vigtigt at der efterfølgende følges op på dette. De bogførte 

hensættelser skal føres tilbage i den periode købet bogføres.  

Der findes et værktøj til opfølgning: Listen ”Specifikation af hensatte 

skyldige omkostninger”(rapport 6038997) se afsnittet ”Specifikation samt 

opfølgning”. 

Specifikation samt opfølgning  

 

Til hurtigt overblik over bogførte skyldige omkostninger – både 

vedrørende igangværende ordrer og køb – findes listen ”Specifikation af 

hensatte skyldige omkostninger”(Rapport 6038997). 

Uddybende beskrivelse af rapporten findes på JMA’s extranet. 
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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 omk – 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. 


