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Delförsäljning och uthyrning av maskiner 

I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: 

delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går 

det att välja flexibel fakturering.  

Genom en delförsäljning från en maskin säljs en reservdel av enheten 

(t.ex. en grävskopa) men själva enheten blir kvar i lager. Det går att 

reducera lagervärdet genom delförsäljning och uthyrning.  

Innan denna funktion används ska det göras en inställning i 

redovisningsinställningarna under bokföringsinställningarna.  

Bokföringsinställningar till delförsäljning och uthyrning (fasta konton) 

 

Används fasta konton vid delförsäljning/uthyrning måste det först göras 

vissa inställningar under Avdelningar – Maskinhandel – Inställningar – 

DSM inställning. Det du ska göra är att kolla så att det inte finns en bock i 

fältet ’Tillåt flexibel delförsäljning’ under snabbfliken Allmänt:  

 

I bokföringsinställningarna (som hittas under Avdelningar – 

Ekonomihantering – Inställningar – rubriken Bokföringsmallar – 
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Bokföringsinställningar) måste det anges vilket konto som ska bokföras i 

samband med delförsäljning/uthyrning.  

Systemet använder följande metod för att hitta det korrekta kontonumret i 

bokföringsinställningarna: Det slås upp med 

verksamhetsbokföringsgruppen från kunden och 

produktbokföringsgruppen från maskinartikeln t.ex. M25. Öppna genom 

att markera maskinartikeln och välja Redigera under menyfliken Start.  

 

Det kan anges kontonummer för två typer av delförsäljning: Försäljning 
och Uthyrning och tillhörande lagerregleringskonton.  

Under inställningarna ska direkt bokföring vara markerad och det ska 

också anges en verksamhetsbokföringsgrupp och produktbokföringsgrupp 

på dessa konton, så kommer försäljningsorderraden att bli märkta med 

produktbokföringsgruppen från kontonumret. Produktgruppen från 

maskinvaran används till att hitta kontonumret och överförs inte till 

försäljningsorderraden.  

Lagerregleringskontona används till att flytta delförsäljningen från 

balansen (lagervärdekontona) till driften (förbrukningskontona). 

 

 



Delförsäljning och uthyrning av maskiner                  
 

 

29.3.16 3 

 

Delförsäljning med fasta omsättningskonton 

 

Välj Avdelningar – Maskinhandel – Försäljning – Säljorder. Öppna en 

order, eller skapa en ny.  

 

Ange i fältet Transaktionstyp om det är delförsäljning eller uthyrning:  

 

Ange maskinnummer. Kontonummer för omsättning (delförsäljning eller 

uthyrning) och uppgifter om maskinen tillkommer automatiskt i 

beskrivningen. Raden blir en redovisningsrad.  

Ange det önskade försäljningspriset i fältet A-pris.  
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När maskinen ska nerjusteras anges det önskade nerjusteringsbeloppet i 

kolumnen Styckkostnad. Vid bokföringen görs det en värdejustering på 

maskinens artikelnummer.  

 

Vid bokföring av leveransen bokförs nedskrivningen på maskinen och vid 

bokföring av fakturan bokförs omsättningen.  

Bokföringsinställningar till delförsäljning med flexibel fakturering 

 

Om det inte ska användas fasta konton till delförsäljning går det att göra 

inställningar i systemet så att fakturering av delförsäljning görs flexibelt. 

D.v.s. att kontonummer till bokföring väljs från gång till gång.  

Vill du göra detta måste du göra en inställning under Avdelningar – 

Maskinhandel – Inställningar – DSM inställning. 

Under snabbfliken Allmänt ska du markera fältet Tillåt flexibel 

Delförsäljning:  
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Det ska alltså inte registreras något delförsäljningskonto i 

bokföringsinställningarna. Lagerregleringskonto ska dock vara angivet 

där, på samma sätt som vid delförsäljning med fasta konton. 

(Bokföringsinställningarna finns under Avdelningar – Ekonomihantering – 

Inställningar – rubriken Bokföringsmallar – Välj Bokföringsinställningar.) 
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Observera: Anges det ett konto i delförsäljning fungerar systemet som vid 

fast fakturering.  

Delförsäljning med flexibel fakturering 

 

Används flexibel delförsäljningsfakturering öppnas automatiskt ett 

översiktfönster när transaktionstyp och maskinnummer är inskrivet på 

raden. Fönstret visar alla konton på kontoplanen med typen Konto och där 

direkt bokföring är tillåten.   

 

 

När maskinnumret accepteras öppnas ett fönster där önskat 

delförsäljningskonto väljs.  
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När kontonumret är valt hämtas automatiskt kontonumret och uppgifter 

gällande maskinen.  Raden blir en redovisningsrad.  

Delförsäljning utan styckprisjustering 

 

Det går att göra en delförsäljning som inte nedskriver lagervärdet på 

artikeln.  
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Styckkostnaden är det värde som artikelnumret (inte maskinen) kommer 

bli nedskrivet med. Om värdet inte ska ändras ska styckkostnaden ändras 

till 0,00. Vid bokföring av varuleveransen bokförs nedskrivningen på 

maskinvaran och vid bokföring av fakturan bokförs omsättningen i 

operationen. 

Vid bokföring utan justering fylls inte styckkostnadspriset i och vid 

bokföringen kommer nedanstående meddelande fram.  

 

Du ska då svara ja för att fortsätta bokföringen.  

Nedjustering till 0 eller negativ styckkostnad 

 

Det går att nedjustera priset. Anger du en styckkostnad som kommer att 

medföra ett negativt pris kommer det fram en varning när du bokför. Den 

informerar om att priset kommer att bli negativt, vad lagervärdet är just nu 

och frågar om du vill fortsätta med bokföringen.  
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Det testas vad artikeln har för styckkostnad vid bokföringstillfället.  

Självständig styrning av delförsäljningen 

 

Vill du själv bestämma över delförsäljningsenheten ska denna del skapas 

som en självständig maskin med tillhörande artikelnummer, lagersaldo, 

värde uppjusteras och styckkostnaden på den ursprungliga maskinen 

skall nedjusteras.  

 


