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Maskiner handlet i gl. system – håndtering af nye poster i DSM 

Bl.a. fordi maskiner, der aldrig har været på lager i DSM, ikke kan 

værdireguleres er der nogle udfordringer i den første tid efter opstart på 

DSM – de konverterede maskiner, der er handlet i det gl. system skal 

håndteres specielt i de tilfælde, der er beskrevet i punkterne herunder. 

I DSM-standard kontoplanen findes 2 konti, der anvendes til poster, der 

vedrører maskiner handlet i gl. system: 

 11198 ”Omk. Nye Maskiner (gl. syst.) 

 15198 ”Omk. Brugte Maskiner (gl. syst.) 

 

I nedenstående refereres til disse konti. 

Tilkøb og Køb 

 

Bogføring af leverandørfaktura på tilkøb eller hovedkøb foretages i 

maskinkøbsordre. Maskinhandel – Køb – Købsordrer. 

Fakturalinje oprettes som type ”Finans” med konto 11198 eller 15198 og 

maskindimensionen sættes på: 
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Bemærk at Maskinnummer på linjen IKKE er udfyldt. Det er ikke muligt 

ved type ”Finans”.  

Dimensionsbilledet åbnes med genvej Shift+Ctrl+D. Her sættes 

Maskindimension på. Anvendes andre dimensioner på maskinposter 

påføres disse også her. 

Klargøring – intern serviceordre 

 

En intern klargøringsordre, der skal belaste en maskine handlet i gl. 

system skal oprettes til en intern debitor, der er specielt oprettet til 

formålet. 

I DSM std. regnskab hedder disse interne debitorer: 

 INT11198 ”Klarg. Nye Mask. (gl. System)”  

 INT15198 ”Klarg. Brugte Mask (gl. System)” 

 

Det er vigtigt at den debitorbogføringsgruppe, der anvendes på de interne 

debitorer til klargøring af maskiner handlet i gl. system, IKKE har 

markering i ”Reg. lagerværdi”- se nedenstående: 

 

Det er også vigtigt at disse konti IKKE anvendes til maskiner, der handles 

i DSM, da det medfører fejl i vareforbrug og lagerværdi. 

TIP 

For at undgå fejl i valg af intern debitor er det muligt at lave opsætning, så 

den korrekte interne debitor automatisk påføres ordren. 

Opsættet findes under Service – Opsætning – Generelt – Interne Service 

kunder: 
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Overprisregulering 

 

Håndteringen af overprisregulering vedr. handler i gl. system afhænger af 

om den ibyttetagne maskine er solgt i gl. system eller ikke. Se 

beskrivelser herunder. 

Byttemaskine er IKKE solgt i gl. system 

Den ibyttetagne maskine værdireguleres via værdireguleringskladden. 

Lagersted – Lager – Værdireguleringskladder. 

Efterfølgende udlignes værdireguleringsposten på finanskonto for 

værdiregulering med modpost på konto for købsprisnedregulering. Dette 

gøres i Maskinkassekladden. Maskinhandel – Maskiner – 

Maskinkassekladde. 

 

Byttemaskine ER solgt i gl. system 

Når den ibyttetagne maskine er solgt i gl. system er værdiregulering ikke 

mulig. 

I stedet bogføres følgende i Finanskassekladden, under Økonomistyring – 

Finans – Finanskladder: 

 Konto for købsprisnedregulering debiteres 

 Konto for vareforbrug krediteres 

Husk Maskindimension og ingen momsbogføring! 
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Overprisregulering af den solgte maskine 

Overprisreguleringen af den solgte maskine foretages i 

Finanskassekladden, under Økonomistyring – Finans – Finanskladder 

således: 

 Konto for omsætning debiteres med solgt maskines maskindimension 

 Konto for købsudligning krediteres med ibyttetaget maskines 
maskindimension 

Husk Maskindimension og ingen momsbogføring! 

 

Tilbageførsel af hensatte skyldige omkostninger 

 

Tilbageførsel af hensatte skyldige omkostninger på maskiner solgt i gl. 

system sker i Finanskassekladde, under Økonomistyring – Finans – 

Finanskladder: 

 Konto for vareforbrug eller skyldige omk. i resultatopg. krediteres 

 Konto for Hensatte skyldige omk. under passiver debiteres 

Husk Maskindimension og ingen momsbogføring! 

 

 

Bogføring af interne rettelser 

 

Da maskiner solgt i gl. system ikke har et varenummer, er det ikke muligt 

at anvende Maskinkassekladden til bogføring af interne rettelser. 

I stedet anvendes finanskassekladden. Vær opmærksom på at der ikke 

skal bogføres moms, og husk at få Maskindimension på posterne. 

 

 

 


