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Maskinkassekladde 

Maskinkassekladden (Maskinhandel – Maskiner – Maskinkassekladde) 

bruges til følgende: 

 Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb 

 Flytte værdi fra én maskine til en anden 

 Bogføre overprisreguleringer 

 Diverse poster på maskiner f.eks. periodiseringsrettelser  

 

Alle poster vedrørende Maskiner skal bogføres under modulet 

Maskinhandel og ved at anvende Maskinkassekladden til interne poster, 

som nævnt ovenfor, sikres at alle poster påføres Maskinnummer. Det er 

ikke muligt at bogføre linier uden Maskinnummer. 

Maskinkassekladden skal kun anvendes til interne poster (ingen bogføring 

af moms). 

Det første du gør i Maskinkassekladden er at vælge Transaktionstype. 
Transaktionstypen sørger for at der spærres/åbnes for de relevante felter, 
samt ved f.eks. Flytning for at hjælpevindue åbnes. 

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. 

Skyldige Omk. 

Når du skal bogføre Skyldige Omk. på solgte maskiner vælges 

transaktionstype ”Skyldig omk.”. 

Anvend kolonnen ”Modkonto” i stedet for at oprette 2 linier pr. maskine. 

Du kan bogføre skyldige omk. vedrørende flere maskiner i samme kladde. 

 

Hensatte skyldige omkostninger skal tilbageføres, når omkostningen 

realiseres, derfor er det nødvendigt at lave opfølgning. 
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Til hjælp findes en rapport ”Specifikation Skyldige Omk” – Rapport 

6038997. Rapporten tager udgangspunkt i de hensættelser, der er bogført 

på statuskonti for Skyldige omkostninger og vil for hver postering kunne 

oplyse om modkonto, hvis denne er udfyldt i forbindelse med bogføringen. 

 

 

Flytning 

Flytninger mellem maskiner kan også foretages i Maskinkassekladden. 

Vedr. opsætninger henvises til beskrivelse ”Flyt en maskine til en anden 

maskine”. 

Det er især en fordel at anvende Maskinkassekladden, når der skal 

foretages mere end én flytning af gangen. 

Når du skal bogføre flytninger mellem Maskiner skal du vælge 

Transaktionstypen ”Flytning”. 

Når Transaktionstypen ”Flytning” vælges åbnes et nyt skærmbillede: 
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I billedet skal du indtaste nummeret på den Maskine, der skal overføres 

fra (Overfør fra maskinnr.) samt nummeret på den Maskine, der skal 

overføres til (Overfør til maskinnr.). 

I feltet Overførselstype skal du vælge, om hele Maskinen skal overføres 

(Hel overførsel), eller det kun er en del, der skal flyttes (Deloverførsel). 

Er der tale om en hel overførsel vil feltet Ny lagerværdi vise 0,00 og 

Lagerværdinedskrivningen er lig med Maskinens lagerværdi. Bemærk her, 

at den lagerværdi, der vises og overføres er pr. arbejdsdatoen. Er der 

foretaget bogføringer frem i tiden, vil disse ikke fremgå / blive overført. 

Er der tale om en deloverførsel, åbnes felterne Ny lagerværdi og 

Lagerværdinedskrivning for indtastning. Angiv enten den nye lagerværdi 

på den Maskine, der overføres fra i feltet Ny lagerværdi, eller angiv det 

beløb, der skal nedskrives med i feltet Lagerværdinedskrivning. 

Indtast til sidst ønsket bogføringsdato og beskrivelse og tryk Enter, herved 

vises den tekst, der vil blive anvendt ved bogføring, nederst i billedet: 



Maskinkassekladde                  
 

 

14.9.11 4 

 

Når du trykker OK – returneres til Maskinkassekladden, hvor der oprettes 

2 linier. 

 

Den første linie indeholder posten på Fra-Maskinen og den anden linie 

indeholder posten på Til-Maskinen. 

På linierne har du mulighed for at ændre Bogføringsdato, Bilagsnummer 

og Beskrivelse. 

Tryk F11 for bogføring. 

Der oprettes følgende finansposter: 
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Og følgende Værdiposter: 

 

På Fra-Maskinen reduceres lageret med overførselsbeløbet og 

modposteres på konto for Lagerregulering jf. bogføringsopsætning på 

Virksomhedsbogføringsgruppe ”FlytMask”. 

På Til-Maskinen forøges lageret med overførselsbeløbet og modposteres 

på kontor for Lagerreg. Flyt Mask jf. bogføringsopsætning på 

Virksomhedsbogføringsgruppe ”FlytMask”. 

Eksemplet viser en deloverførsel. Foretages en hel overførsel vil Fra-

Maskinen efter bogføring have 0 i antal på lager. 

For yderligere beskrivelse vedr. Flytninger henvises til beskrivelsen ”Flyt 

en maskine til en anden maskine” 

Overpris 

 

Bemærk: Overprisregulering kan først foretages, når Maskinordre er 

faktureret og der på de indbyttede maskiner er angivet en maskine i feltet 

”Indbyttet på”. Er feltet ikke udfyldt vil følgende fejlmeddelelse fremkomme 

ved dannelse af Maskinkassekladden: 

 

Der svares ”Ja” og feltet bliver automatisk udfyldt og kladden dannes. 
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Opsætning 

Bogføringsopsæt 

Økonomistyring – Opsætning - Bogføringsgrupper - Generelt – 

Bogføringsopsætning. 

Se beskrivelse Overpris for yderlig forklaring 

Nummerserie 

Maskinhandel – Opsætning - DSM opsætning. 

Der skal oprettes en nummerserie til Overprisreguleringer. Nummerserien 

vælges under fanen Nummerering 

 

Nummerserien sættes op således at der automatisk tildeles bilagsnummer 
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Overprisregulering 

Følgende eksempel bruges i nedenstående beskrivelse: 

Maskinsalgsfaktura nr. 300053: 
Maskine nr. 20000 er solgt til kr. 250.000 
Maskine nr. 31000 er indbyttet til kr. 50.000 
Maskine nr. 32000 er indbyttet til kr. 30.000 
 
Der ønskes overprisreguleret således: 
Maskine nr. 31000 er købt for kr. 40.000 – regulering kr. 10.000 
Maskine nr. 32000 er købt for kr. 15.000 – regulering kr. 15.000 
 

Når du skal bogføre overprisreguleringer vælges transaktionstypen 

”Overpris” eller knappen funktion og overpris 

 

Herefter fremkommer følgende skærmbillede: 
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Overprisreguleringstype:  

- ”Solgt Maskine” vælges, når der skal overprisreguleres fra én solgt 
maskine til én eller flere indbyttede maskiner 

- ”Indbyttet maskine (købt)” vælges, når der skal overprisreguleres 

fra én indbyttet maskine til én eller flere solgte maskiner 

I eksemplet beskrevet ovenfor skal billedet udfyldes således: 

 

 

Hoved 

Overprisreguleringstype: Her vælges ”Solgt Maskine” da der skal 

overprisreguleres fra én solgt maskine til 2 i byttetagne. 
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Maskinnr.: Nummeret på den solgte maskine (når 

Overprisreguleringstype ”Solgt maskine” er valgt) 

Overprisreguler bilagsnr.: Her angives det bilag der skal reguleres fra 

køb/salg. Findes der flere skal det korrekte bilag vælges. Evt. dimensioner 

kopieres fra det valgte bilag. Det er muligt at overprisregulere på 

forskellige bilagsnumre. 

Bogføringsdato: Den dato overprisreguleringen skal bogføres pr. 

Bilagsnr.: Tildeles automatisk efter nummerserien – kan overstyres 

Bogføringsbeskrivelse: Her foreslås en bogføringsbeskrivelse som kan 

ændres 

Lagerværdi: Lagerværdien for den maskine, der er valgt i hovedet – i 

dette eksempel kr. 0,00, da den valgte maskine er solgt 

Beregnet lagerværdi: Her vises den beregnede lagerværdi efter 

overprisreguleringen 

DB: Den valgte maskines udregnede DB 

Beregnet DB: Maskinens DB efter overprisreguleringen 

Linjebeløb: Feltet opdateres efterhånden som linjerne udfyldes. Feltet 

viser beløbet for overprisreguleringen på maskinen valgt i hovedet 

Linjer 

Overprisreguleringstype: Udfyldes automatisk ud fra typen valgt i 

hovedet 

Maskinnr.: Her tastes Maskinens nummer  

Overprisreguler bilagsnr.: Her angives det bilag der skal reguleres fra 

køb/salg. Findes der flere skal det korrekte bilag vælges. Evt. dimensioner 

kopieres fra det valgte bilag. Det er muligt at overprisregulere på 

forskellige bilagsnumre. 

Linjebeløb: Her tastes beløbet, der skal overprisreguleres med. Beløbet 

skrives med fortegn minus 

Lagerværdi: Maskinens nuværende Lagerværdi  

Beregnet lagerværdi: Den beregnede lagerværdi efter 

overprisreguleringen 

DB: Maskinens nuværende udregnede DB 
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Beregnet DB: Maskinens DB efter overprisreguleringen 

Når alt er udfyldt og beløb er tjekket tastes ”ok”, hvorefter 

Maskinkassekladden dannes: 

Trykker du ”Annuller” slettes dine indtastninger og der dannes ingen 

kladde. 

 

Når først Maskinkassekladden er dannet er det ikke muligt at ændre i 

beløbene. Viser det sig at beløbene er forkerte, skal kladdelinjerne slettes 

og Overprisregulering foretages forfra. 

Tryk Bogfør (F11) og kladden bliver bogført 

Generel 

Transaktionstypen ”Generel” skal du bruge til f.eks. bogføring af øvrige 

poster f.eks. periodiseringer, rettelser af fejl osv. 

Transaktionstypen ”Generel” giver ikke mulighed for værdiregulering. 

 


