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Avstämning Maskinvärde 

Rapporten ”Stäm av maskinvärde” är ett verktyg för avstämning av 

maskinernas värde mot bokföringen. 

Inställningar 

 

Innan rapporten kan användas måste det ställas in lite på maskinernas 

lagerbokföringsgrupper: 

Välj Avdelningar – Ekonomihantering – Inställningar. Gå till 

Bokföringsmallar och välj Lagerbokföringsmallar. 

 

Som bilden ovan visar, markeras kolumnen Maskingrupp med en bock, 

vid de Lagerbokföringsgrupper som tillhör maskiner. 

Beställning av rapport 

 

Det är viktigt att kostprisjustering är körd innan rapporten skapas. Den är 

oftast körd via schemaläggaren. Annars ska den köras. 

Kostprisjustering 

Välj Avdelningar – Ekonomihantering – Lager. Gå till rubriken 

Kostnadskalkylering och välj Justera kost. - artikeltransaktion. Tryck OK 

så körs funktionen.  
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Beställning av rapport 

För att starta rapporten går du till Avdelningar – Maskinhandel – Maskiner. 

Under rubriken Rapporter och Analyser väljer du Stäm av maskinvärde 

(rapport 6039011). 

 

Varningar: 

Blank: Endast maskinrader skrivs ut 

Skriv ut varningar: Både maskinrader och varningar skrivs ut 

Endast varningar: Endast varningar skrivs ut 

Per datum: Det datum du önskar stämma av per. 

Visa endast totaler: Vid markering kommer endast total per 

artikelbokföringsgrupp, och inte rad per maskin, att visas. 

Visa manuella bokföringsposter med maskindimension: Vid 

markering kommer eventuella manuella maskinposter med 

maskindimension på lagerkortet att visas.  

Kontrollera bokföringsposter utan maskindimension: Här kan du välja 

månad, kvartal, år eller alla. Valet avgör hur långt tillbaka i tiden rapporten 

skall leta efter poster på lagerkontot utan maskindimension. 
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Rapporten 

 

Rapporten är uppdelad i 5 avsnitt, som beskrivs här under: 

 Avstämning per maskin 

 Maskiner mottagna efter avstämningsdatum 

 Manuella poster på lagerkonto utan maskindimension 

 Poster på lagerkonto utan maskindimension 

 Saldo på lagerkonto 

 

Avstämning per maskin 

I det här avsnittet visas maskiner, där antal eller värde skiljer sig från 0. 

 

Lagervärde stäms av enligt Värdeposter mot Lagervärdet i Bokföringen. 

 

Lagervärde enligt Värdeposter: Total för de värdeposter som är 
upprättade på maskinen 

 

Lagervärde enligt Redovisning: Total för de bokningar som är bokförda 
på lagerkonto med maskindimension. 

 

Endast maskiner som är ”mottagna” vid avstämningstidpunkten visas i 
detta avsnitt. 

Det visas total per lagerbokföringsgrupp. 

Varningar 
Har du valt att skriva ut varningar, kan följande visas: 

 

Lagervärde enligt Bokföring skiljer sig från lagervärde enligt 

Värdeposter. Differensen är uträknad i höger kolumn. 

Differens kan orsakas av att det finns manuella poster på 

maskinen: Varningen kommer om det är differens mellan 

Värdeposter och Bokföring och om det samtidigt är bokfört manuella 

poster på maskinen. 

Beräknat kostpris skiljer sig från lagervärde enligt Värdeposter: 

Anger att det är differens mellan de poster som är bokförda i driften 

(tar belopp från driftkonto i kontoplan ”Maskin”) och de värdeposter 

som utgör lagervärdet. Differensen kan ev. ha orsakats av att 

kostprisregleringen inte är körd. 
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Det finns artikelposter med serienummer som skiljer sig från 

maskinens serienummer: Maskinens serienummer kan blivit ändrat 

någon gång. Serienumret finns på Maskinkortet under snabbfliken 

Detaljer. 

Maskindimension är inte lika med maskinnummer: Dimensionen 

”Maskin” är inte lika med maskinens nummer. Maskindimensionen 

hittas via maskinkortet, tryck (SHIFT+CTRL+D). 

Annat 

Andra uppgifter om maskiner på listan som kräver förklaring: 

Antal 0: Maskinen kan vara mottagen men inte inköpsbokförd 

Antal -1: Maskinen kan vara såld men inte inköpsbokförd 

Värde kr. 0,00: Inköp kan vara felaktigt bokförd som försäljning 

Maskiner mottagna efter avstämningsdatum 

Det första avsnittet tar endast med maskiner som är ”Mottagna” på 

avstämningsdatum, oavsett om värdet har bokförts eller inte.  

Avsnitt 2 rör de maskiner som har lagervärde på avstämningsdatum, men 

är ”Mottagna” efter detta datum. 

Manuella poster på lagerkonto med maskindimension 

Avsnittet innehåller manuella bokföringsposter med en maskindimension, 

som är bokförda till och med bokföringsdatum. Ger poster på en 

maskindimension totalt kr. 0,00 visas de inte. 

Det brukar vara poster bokförda i samband med avsättning till 

Inköpskuld(negativt lagervärde i samband med försäljning av maskiner 

som är inköpta men ännu ej infakturerade, som flyttas till konto för 

avsättningar skyldiga omkostnader). Dessa poster kommer att ge 

differenser då det inte görs motsvarande värdeposter. 

Avsnittet ska ses som förklaring till sådana differenser. 

Poster på lagerkonto utan maskindimension 

Om poster skapas på lagerkonto utan maskindimension, kan det uppstå 

en differens. Avsnitt 3 specificerar dessa poster.  

Vid beställning av rapporten väljer du för hur långt tillbaka i tiden detta 

skall kontrolleras. 

Saldo lagerkonto 

Detta avsnitt visar saldo på de lagerkonton som är knutna till maskinernas 

artikelbokföringsgrupper. 
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Exempel på utskrift 

Nedan visas ett exempel på utskriftens layout. 

 

  

 


