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Bruttovinstlista Maskiner 

 

Rapporten ”Bruttovinstlista maskiner” används för  att ge en överblick över en periods 

bruttovinst för maskiner. 

Listan har sin utgångspunkt i bokföringsposter och tar med alla bokföringsposter i 

perioden oavsett om de berörda maskinerna är sålda i perioden eller inte. 

Med rätt inställningar är det möjligt att stämma av bruttovinsten på listan med 

bruttovinsten i resultaträkningen. 

Inställningar 

 

 

Innan du kan skriva ut måste följande inställningar göras: 

Gå till Avdelningar - Ekonomihantering - Redovisning – Kontoplan, och kolumnen 

”Bruttovinsttyp”: 

 

För de konton i kontoplanen som ingår i beräkningen av maskinernas bruttovinst, 

väljs det för varje konto (inget får hoppas över) vilken bruttovinsttyp kontot har. Det vill 

säga: välj ett av följande val: Försäljning, Överpris, Köp, Värderegulering eller 

Omkostnad. 
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Det är viktigt att ALLA kontona, som ingår i beräkningen av bruttovinsten, får en 

Bruttovinsttyp – annars kan beräkningen inte göras. 

Skriv ut 

 

 

Rapporten väljs i menyn Maskinhandel – Maskiner – Rapporter – Bruttovinstlista 

Maskiner. 

Fliken Redovisningstransaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokföringsdatum fylls i med den önskade perioden. 
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Det är möjligt att sätta ett filter på de 2 globala dimensionerna – i exemplet härunder 

är det avdelningskod och ansvarskod. 

Fliken Maskiner 

 

 

Under fliken Maskin kan du sätta ett filter med uppgifter från Maskinkortet. 
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Fliken Alternativ 

 

Under fliken Alternativ kan du sätta ett filter på ytterligare en dimension. 

Du har också möjlighet att skapa en textfil och ange var den sparas lokalt på din 

dator. 

Tryck på Skriv ut eller Förhandsgranskning, om utskrift inte är önskvärt på papper. 

 

Rapporten 

Rapporten ser ut så här: 
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Rapporten är grupperad i Nya och Begagnade maskiner med undergrupp 

Maskingrupp. Finns det poster i perioden som är utan maskindimension summeras 

dessa på den första raden. 

Maskiner där periodens poster ger noll på alla Bruttovinstkoder blir inte medtagna. 

Försäljare 

Säljaren tas från Maskinkortet, om den finns ifylld. Eftersom utskriften är baserat på 

bokföringsposter går det inte att ta säljaren från en eventuell försäljningsorder.  

Används dimension på Försäljare kan rapporten skrivas ut med filter på denna 

dimension, och det kan göras en rapport per säljare (ska göras en åt gången). 

Försäljningsdatum och inköpsdatum fakturerat 

Datumen tas från Maskinkortet från fälten som har samma namn. 

Kund 

Kund är den kunden som står på maskinkortet. 

Försäljning, Övervärde, Inköp, Omvärdering, Kostnader 

Summering per bruttovinstkod i hela kr. 

Bruttovinst 

Summan av Bruttovinsttyp visas med motsatt förtecken. 

Bruttovinstprocent 

Bruttovinstprocent för periodens transaktioner. 

Budget vinst procent 

Hämtas från maskinbudgeten. 


