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Bokföring av faktura i Euro när varorna inte har ankommit
I version 2021.02 har vi ytterligare förenklat fakturahanteringen. I exemplet får vi en
faktura på 290€ som berör två kostnadsbärare och två beställningar. En har dellevereras. Fakturan innehåller även post som inte skall beröra lagret. Beställningarna
207 samt 208 berörs. Fakturan har följande innehåll.
Artikel A
Artikel B
Demo-material
Frakt

20
5
1
1

10
10
30
10

Summa

€
200
50
30
10
290

Detta är Beställda varor hos leverantören.

Betalningssätt på denna leverantör skall vara U för att markören skall stanna i Belopp.
Observera att annat fönster inte får öppnas förrän rad 1 är godkänd.

Tryck Enter fram till Konto på rad 2 (rad 3 på svenska fakturor där moms konteras på
rad 2). Klicka sedan på Fördela ksb. Följande dialogruta visas.
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Vi markerar beställning 207 i den övre tabellen. I kolumnen Bokfört antal i den
mellersta tabellen angett vi antal. Detta eftersom beställningen är del-levererad.
Klicka på Uppdatera. Observera att ändringar sparas med Enter alternativt radbyte.
Om exempelvis något pris inte stämmer kan man ändra och klicka på Uppdatera igen.

Vi väljer nu beställning 208 i den övre tabellen. Här är det enkelt eftersom både pris
och antal överrensstämmer med fakturan. Klicka direkt på Markera alla.
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Fältet Di visar på en di erens mellan faktura och beställning på 40€. 10€ skall
fördelas procentuellt på kalkylpriset (inpris). Vi fyller i detta i fältet Frakt. Vi klickar
på OK.

Veri kationen är nu konterad och fördelad per kostnadsbärare med fraktkostnaden
procentuellt fördelad. Eftersom fakturan gäller import från EU blir inköpskontot
4250. Man kan välja konto i Ekonomi - Parametrar för ekonomi - Grundkonton.

Di erensen på 300SEK (10€) konterar vi här på konto 5410

Status på beställningen framgår av bilden. Observera att man kan dubbelklicka på
Fakturanr för att visa fakturan på skärmen.
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Beställda varor från leverantören påverkas inte eftersom varorna ännu ej ankommit.

Tar vi ut en ny lista på beställda varor från aktuell leverantör efter att varorna
ankommit, ser vi att endast de rest-noterade B2000 nns med.

SEBS Leader Group sparar mycket arbete genom den omarbetade Dagboken.
Fakturaposterna fördelas automatiskt på respektive kostnadsbärare.
Frakt o emballage fördelas procentuellt per kostnadsbärare.
Kalkylpriset (inpris) på artikelkortet uppdateras automatiskt.
Leverantörs-faktura skapas i reskontran.
Betalpost för sändning till BGC skapas.
Beställning uppdateras med korrekt status.
Beställningsrader uppdateras med veri kationsnummer samt fakturanummer.
Observera att egna rapporter skall basera sig på antals-kolumnerna i beställningsrader.

Med vänlig hälsning
Supporten
Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-e ektivaste a ärssystem
Saknar Du någon funktion? Kontakta oss. En ny funktion kostar bara bråkdelen av vad det kostar att byta system för att
erhålla en viss funktion.
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS
Avsluta prenumeration genom att sända AVSLUTA till support@systemtechnologies.se
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