
Lagerredovisning och Internredovisning

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Här beskrivs hur lager- och internredovisning fungerar i Monitor G5. Notera att internredovisning är ett
tillval i Monitor G5.

Lagerredovisning
Lagerredovisning är en standardfunktion i Monitor G5 för att löpande bokföra alla lagertransaktioner i
företaget. På detta sätt överensstämmer lagervärdet i Lagermodulen mot bokfört lagervärde i
Redovisningsmodulen. Lagerförändringar som beror på ändrade standardpriser, direkta
lagerrapporteringar, inventeringsdifferenser, avvikelser (ärenden) m.m. konteras med automatik och
ger fördjupad förståelse för lagerförändring och bolagets bruttomarginal i resultaträkningen.

Med hjälp av kontering mot kostnadsställe, kostnadsbärare etc. ger lagerredovisningen dessutom
möjlighet att ge information om lagerförändring på en djupare nivå, t.ex. per varugrupp. Med hjälp av
Lagerredovisningen kan nämligen kontering (konto och dimensioner) villkoras beroende på en mängd
olika begrepp på artiklar, kunder, leverantörer och order, såsom varugrupp, artikelkod, ordertyp,
lagerställe m.m.

Lagerredovisningen ger sammanfattningsvis följande fördelar:

Lagervärden integrerade med lagerkonto i redovisningen och behöver ej bokföras manuellt.

Fördjupad information om orsak till lagerförändring i resultaträkningen. Utan lagerredovisningen
bokförs hela lagerförändringen manuellt i en "klump" en gång per månad.

Med hjälp av dimensionskontering, ge ytterligare information om lagerförändring på
produktnivå.

Lagerredovisningen stödjer i dagsläget inte FIFO-hantering av lagret, utan bygger på kontering av
lagerrörelser till standardpris (eller kalkyldelar av standardpriser).

Tips! Arbetssätt bestämmer ni tillsammans med er utbildare från Monitor ERP System AB.
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Internredovisning
Internredovisning är ett tillval i Monitor G5 för att komplettera Lagerredovisningen. Här sker även en
löpande kontering av alla transaktioner på tillverkningsorder i systemet (PIA-värde). Dessa konteringar
avser bearbetning, legobearbetning och kalkyldifferenser.

Med hjälp av Internredovisningen finns även möjlighet att bokföra faktureringsloggen. Denna kan som
standard konteras i den ordinarie fakturajournalen, men med Internredovisningen finns förbättrad
möjlighet att styra kontering på flera olika begrepp och Kostnad såld vara (KSV) kan även bokföras
fördelad per kalkyldel.

Internredovisning ger sammanfattningsvis följande fördelar:

PIA-värde integrerat med PIA-konto i redovisningen och behöver inte bokföras manuellt.

Arbetad tid på tillverkningsorder bokförs i resultaträkningen och ger en bra ekonomisk
uppföljning på t.ex. avdelningsnivå och per kostnadsfaktor.

Kalkyldifferenser på tillverkningsorder konteras och kan följas upp t.ex. per produkt eller ner på
ordernivå.

Kostnad såld vara kan bokföras uppdelat per kalkyldel och kan villkoras på fler begrepp än
kundgrupp/varugrupp.
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Transaktioner som konteras
Nedan finns en schematisk bild över rapporteringsflödet och de transaktioner som konteras i Lager-
och Internredovisningen. De transaktioner som är markerade med grön färg konteras i
Lagerredovisningen och ingår som standard. Transaktioner markerade med röd färg kräver tillvalet
Internredovisning. Gråmarkerade pilar konteras i de ordinarie fakturajournalerna i systemet. För de
grön- och rödmarkerade transaktionerna behöver du registrera konteringssätt.

Ett exempel på hur kontering av ovanstående rapporteringsflöde kan ske finns att läsa om i avsnittet
Exempel på kontering av rapporteringsflödet.

Rutiner
Lager- och Internredovisning innebär att följande rutiner är tillagda i modulen Redovisning:

Registrera konteringssätt

Konteringssättslista

Kontering av loggar

Sök i lagerredovisning/Sök i internredovisning

Skriv ut loggjournal

I de fall Internredovisning används finns ytterligare funktionalitet i rutinerna ovan.
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Metodik för kontering av flödet
Kontering görs utifrån olika loggar i systemet. Som standard med Lagerredovisning konteras alla
lagertransaktioner, vilket sker via kontering utifrån dessa loggar:

Lagerlogg (lagertransaktioner)

Prisändringslogg (justering av lager-/PIA-värde p.g.a. nya standardpriser)

Med Internredovisning kan kontering även göras utifrån dessa loggar:

Tillverkningsorderlogg (arbete samt operationslego på tillverkningsorder)

Faktureringslogg (Kostnad såld vara (KSV) samt intäkt)

Utöver ovanstående loggar konteras även:

Kalkyldifferenser (kalkylavvikelser på slutrapporterade tillverkningsorder)

Bilden nedan beskriver hur systemet konterar och bokför olika händelser i systemet. Notera att det
rödmarkerade kräver tillvalet Internredovisning.

Kontering sker inte i realtid i samband med att rapportering görs, utan sker regelbundet via en inbyggd
schemaläggningsfunktion. Även överföring av loggjournaler och dess kontering till redovisningen kan
göras regelbundet med hjälp av schemaläggning. Schemaläggningen kan vara inställd på att ske vid
givna klockslag, eller med en viss regelbundenhet (t.ex. var 6:e timme eller kl. 22 varje kväll).

Med hjälp av konteringssätt bestämmer du i förväg hur olika typer av transaktioner ska konteras. Dels
konton och dimensioner, men även värdet på transaktionerna. Konteringssätten kan dessutom styras
med hjälp av olika villkor, vilket ger full flexibilitet på hur kontering ska ske beroende på olika begrepp,
som lagerställen, varugrupper, ordertyper osv.

Verifikationsdatum på transaktioner följer det som angivits som Verkligt rapporteringsdatum i
systemet. T.ex. om du rapporterar en inleverans idag som egentligen ankom igår, så kan du ange igår
som Verkligt inleveransdatum i rutinen Rapportera inleverans. Internredovisningen kommer att bokföra
detta med gårdagens datum som verifikationsdatum, trots att rapporteringen gjordes idag. Detta skiljer
sig från föregående generation av systemet (MONITOR G4), som alltid bokförde händelserna baserat på
loggdatumet.
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De loggar som konteringarna bygger på finns även möjliga att se i följande rutiner i systemet:

Lagerlogg

Prisändringslogg

Tillverkningsorderlogg

Faktureringslogg

Förutom i ovanstående loggar kan du även se Lagerlogg, Prisändringslogg och Faktureringslogg per
artikel i rutinen Artikelregister.

Förberedande inställningar
Innan du kan använda Lager- och/eller Internredovisning måste du göra en del inställningar i systemet.

Notera att alla förberedande inställningar och uppsättning av konteringssätt ska göras
tillsammans med er utbildare.

Verifikationsnummerserier/Journaler
I denna rutin registrerar du verifikationsnummerserier för de journaler som avser Lagerredovisningen,
dvs. verifikationsnummerserier för Lagerjournal och Prisändringsjournal.

Om tillvalet Internredovisning används behöver du dessutom registrera verifikationsnummerserier för
Tillverkningsorderjournal, Kalkyldifferensjournal och eventuellt även Faktureringsjournal (om KSV
bokförs med hjälp av konteringssätt och inte i ordinarie kundfakturajournal).

OBS! I den nedre boxen kopplar du journalerna till respektive verifikationsnummerserie och
anger Ja som inställning för Integration.

I ovanstående exempel används Internredovisning, men KSV bokförs i ordinarie kundfakturajournal i
Försäljningsmodulen.

Observera att journalen för Direkt lagerrapportering inte ska användas om du konterar
lagertransaktioner med hjälp av lagerredovisningen. Den ska vara inställd på Nej i fältet
Integration.
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Systeminställningar
Det finns också ett antal systeminställningar till Lager- och Internredovisningen. Dessa finns samlade i
sektionen Internredovisning i fliken Redovisning i rutinen Systeminställningar.

Läs mer om respektive systeminställning i avsnittet Internredovisning, i online-hjälpen till
Systeminställningar.

I fliken Inköp finns ett par systeminställningar som berör kontering av prisdifferenser vid
definitivbokning av leverantörsfaktura kopplad till inköpsorder:

Aktivera kontering av prisdifferens och ange prisalternativ för detta. Rekommenderad inställning är
Standardpris vid inleverans.

Läs mer om respektive systeminställning i avsnittet Leverantörsreskontra, i online-hjälpen till
Systeminställningar.

I fliken Lager behöver följande systeminställningar gås igenom:

Ovanstående systeminställning är aktuell då tillvalet Internredovisning används. Vanligtvis ska denna
vara inställd på Startad.

Läs mer om ovanstående systeminställning i avsnittet Artikel, i online-hjälpen till Systeminställningar.

Ovanstående systeminställning ska vara inställd på Orsak och kontering om kontering ska kunna anges i
samband med rapportering av direkta lagerrapporteringar.

Använd inte journalen för direkta lagerrapporteringar om du ställt in denna systeminställning på Orsak
och kontering.

Läs mer om ovanstående systeminställning i avsnittet Direkt lagerrapportering, i online-hjälpen till
Systeminställningar.
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I fliken Försäljning behöver följande systeminställningar gås igenom:

Den översta systeminställningen ska normalt vara inställd på Ja. Om du däremot har tillvalet
Internredovisning och bokför KSV via detta, ska systeminställningen vara inställd på Nej, annars bokförs
KSV dubbelt. Du kan välja vilket prisalternativ som ska användas i beräkning av KSV för K-artiklar samt
för T-artiklar. Rekommenderat Prisalternativ är Standardpris vid utleverans.

Läs mer om ovanstående systeminställningar i avsnittet Fakturering, i online-hjälpen till
Systeminställningar.

Konteringsmatris
I rutinen Konteringsmatris anger du konton som berör kontering av KSV vid fakturering. Detta anges i
fliken Försäljningskonto. Systeminställningen Bokför materialkostnad för sålda varor vid fakturering
måste vara aktiverad. Som konto förMaterial anges normalt kostnadskonto för KSV. Som konto för
Lager anges normalt avräkningskonto för utleverans (detta konto debiteras vid utleverans och
krediteras vid fakturering). Dessa konton ska anges för varugrupper som avser varor som saldohanteras
och utlevereras till kunder. Om tillvalet Internredovisning används och KSV bokförs där, behöver inte
nedanstående konton anges här, utan anges i rutinen Registrera konteringssätt.

I denna rutin anger du dessutom konton som berör kontering av prisdifferenser vid koppling av
leverantörsfakturor. Detta anges i fliken Inköpskonto. Systeminställningen Bokför prisdifferenser vid
fakturaregistreringmåste vara aktiverad. Som konto för Inköp anges normalt avräkningskonto för
inleverans (detta konto krediteras vid inleverans och debiteras vid fakturaregistrering). Som konto för
Prisdifferens anges normalt kostnadskonto för prisdifferenser. Dessa konton ska anges för varugrupper
som avser material som saldohanteras och inhandlas från leverantörer.

Prisdifferenskonto ska ställas in för varugrupper som avser operationslego i de fall planerad
legokostnad i PIA bokförs. Vid kontering av avrapporterad legokostnad ska prisdifferens bokföras
enbart på varugrupper som avser varuinköp.
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Här kan du även ange konton som berör kontering av direkta lagerrapporteringar. Systeminställningen
Använd orsak/kontering i rutinen Direkt lagerrapporteringmåste vara inställd på Orsak och kontering.

Kontoplan
I rutinen Kontoplan bör Ordernummermarkeras på de konton där systemet ska kontera mot
ordernumret även i huvudboken, t.ex. på balanskonton som ska stämmas av. Specifikation ska aktiveras
på de konton där du vill att systemet ska kontera ytterligare detaljer i verifikationsraderna i
huvudboken, t.ex. artikelnummer.

Standardpris och kalkyler
Internredovisningen har en stark koppling till artikelkalkylerna och de standardpriser som beräknas i
tillverkningsmodulen. Därför är det viktigt att ditt företag har bra rutiner för att kalkylera och
uppdatera standardpriser på artiklarna.

Standardpris på råmaterial (Köpta artiklar) hanteras lite olika från företag till företag. Ofta brukar ett
riktvärde vara inköpspris + hemtagningskostnad. Inköpspriset kan uppdateras på olika sätt, t.ex. via
kopiering från leverantörspriser eller genom att köra en snittprisberäkning baserad på historiska inköp.

Standardpris på tillverkade artiklar uppdateras normalt genom att köra en förkalkyl som sparas till
standardpris. Läser mer om Kalkyler under Tillämpningar i online-hjälpen.
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Registrera konteringssätt
Rutinen Registrera konteringssätt är central för Lager- och Internredovisningen. I denna rutin definierar
du hur olika typer av händelser i systemet ska konteras. Du kan ta hjälp av systemet för att skapa
konteringssätt automatiskt och får då inställningarna gjorda med automatik. Detta beskrivs under
avsnittet Skapa konteringssätt via guide längre ned.

Notera att alla förberedande inställningar och uppsättning av konteringssätt ska göras
tillsammans med er utbildare.

Kontering av transaktioner styrs av s.k. konteringssätt. Varje konteringssätt ges ett Konteringssätt
(nummer) och Namn samt vilken Logg konteringssättet avser. Aktiv bestämmer om konteringssättet
ska vara aktivt. Inaktiva konteringssätt används inte i rutinen Kontering av loggar.

Som standard kan du bara registrera hur händelser som berör lagerrörelser i systemet ska konteras.
Detta registreras för loggarna Lagerlogg och Prisändringslogg. Med tillvalet Internredovisning
registreras även händelser för arbete och lego på tillverkningsorder samt kalkyldifferenser. Detta
registreras för loggarna Tillverkningsorderlogg och Kalkyldifferenser. Tillvalet Internredovisning tillåter
även kontering av KSV i loggen Faktureringslogg.

Ett bra tips är att låta systemet kontrollera om det finns felaktigheter i de konteringssätt som är

registrerade. Använd knappen Kontrollera konteringssätt i rutinens verktygsmeny.
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Knappen Skapa konteringssätt via guide

Med knappen Skapa konteringssätt via guide kan systemet hjälpa dig att registrera konteringssätt.

Denna guide används främst i samband med uppstart av lager- och internredovisningen.

Med hjälp av denna guide anger du vilka konton som ska användas för respektive logg och sedan
skapar systemet automatiskt konteringssätt för att kontera alla transaktioner. På så sätt får du en
grund att utgå ifrån och kan sedan komplettera konteringsätten vid behov. Det går även att använda
denna guide flera gånger för att t.ex. registrera konteringssätt per lagerställe.

Här följer en beskrivning av inställningar för respektive box.
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Boxen Villkor
Här anger du olika typer av villkor på konteringssättet. För att transaktionen ska konteras av det
aktuella konteringssättet, krävs att de villkor som är angivna är uppfyllda.

Observera att det är viktigt att villkoren är korrekt registrerade. Felaktigt angivna villkor kan leda till att
transaktionen inte blir konterad eller konteras felaktigt. I vissa fall behöver du kanske flera
konteringssätt som nästan har identiska villkor. Om du t.ex. vill kontera inleveranser olika beroende på
artikeltyp (köpt eller tillverkad), registrerar du två konteringssätt med samma villkor förutom villkoret
Artikeltyp. Sen används dessa olika konteringssätt vid kontering av inleverans av köpta- och tillverkade
artiklar.

I vissa fall kanske du behöver flera konteringssätt med identiska villkor. Detta behövs om samma
transaktion behöver generera dubbla eller ännu flera konteringar. Ett exempel på detta är om du vill
kontera både standardpris och MO-påslag vid inleverans, men vill ha separat kontering på MO-
påslaget. Här är det viktigt att du markerar Tillåt dubbletter på båda konteringssätten. Annars kommer
systemet enbart att kontera ett av dessa.

Fältet Transaktionstyp styr vilken typ av händelse i loggen konteringssättet avser, t.ex. inleverans av
inköpsorder. Artikeltyp styr för vilka artikeltyper konteringssättet gäller. I fältet Styrning tillverkad
artikel kan du välja om konteringssättet ska ta hänsyn till om artikeln är lagerförd eller orderstyrd.

I fältet Artikelns grundtyp väljer du vilka artikeltyper detta konteringssätt ska gälla för.

Ange Ja i fältet Inkludera emballage om du inte ska kontera emballageartiklar på avvikande sätt. I annat
fall behöver du skapa separata konteringssätt för emballage och ange Enbart emballage på dessa och
Nej på de övriga (som inte avser emballage).

I fältet Händelsetyp anger du vilken flödesmässig riktning transaktionen har, t.ex. om det är en ökning
eller minskning av lagret. Här är det viktigt att händelsetypen återspeglar dess kontering. T.ex. vid
lagerökning behöver du ange lagerkontot på debetsidan i boxen Kontering. För att underlätta
konteringsuppsättningen behöver du inte skapa ett separat konteringssätt för lagerminskning. Istället
markerar du inställningen Vänd kontering vid omvänd händelsetyp. Systemet konterar då automatiskt
transaktionen på omvänd sida vid lagerminskning. Om du däremot vill ha olika kontering beroende på
om det är ökning eller minskning, ska du registrera dessa med separata konteringssätt och inte ha
ovanstående inställning markerad.
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Boxen Värde att kontera
I denna box anger du vilket värde/belopp som ska konteras för aktuellt konteringssätt. De fält som är
tillgängliga här är beroende på logg och villkor som angivits på konteringssättet.

Exempelvis kan du ange vilket prisalternativ på artikeln som ska konteras. Priset går att styras separat
för köpta och tillverkade artiklar. Om du t.ex. via Internredovisningen ska bokföra arbetskostnad på
tillverkningsorder, kan du istället ange Kvantitet, Pristyp samt Kostnadsfaktorer.

Ytterligare beskrivning av prisalternativ finns att läsa för respektive logg i avsnittet Konteringssätt.

Boxen Övriga villkor
Här kan du fritt ange olika typer av Övriga villkor för konteringssättet. För att transaktionen ska
konteras av det aktuella konteringssättet, krävs att de villkor som är angivna är uppfyllda. Observera att
det är viktigt att villkoren är korrekt registrerade. Resultatet av felaktigt angivna villkor kan leda till att
transaktionen inte blir konterad alls eller konteras felaktigt.

I boxen Övriga villkor kan du styra så att du får olika kontering beroende på t.ex. Lagerställe,
Varugrupp, Ordertyp osv. Om du inte angivit några Övriga villkor kommer kontering att ske, dock under
en viss förutsättning, se exemplet nedan.

Exempel
Företaget har fyra lagerställen (10, 20, 30 och 40). Lagerställe 30 behöver konteras på separata
konton vilket behöver styras av Övriga villkor på lagerställe 30. Övriga lagerställen ska konteras på
ett gemensamt sätt. Detta löser man enklast på följande sätt:

Konteringssätt X för lagerställe 30:

Sida 13 av 44
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Konteringssätt Y för övriga lagerställen:

Som du ser ovan behöver du inte ange ett övrigt villkor för lagerställe 10, 20 och 40. Systemet
konterar i första hand med det konteringssätt som stämmer överens med det villkor som har angivits
(konteringssätt X ovan). Om det sedan finns transaktioner där det angivna villkoren inte är uppfyllda,
konteras det istället av eventuella konteringssätt som saknar detta villkor (konteringssätt Y ovan). På
detta sätt behöver du inte skapa konteringssätt som innehåller selekteringar som "täcker upp" för
alla övriga lagerställen som i exemplet ovan. Ovanstående metodik kan även användas när det finns
mer än ett begrepp angivet som villkor på konteringssätten.

Boxen Kontering
I denna box anger du på vilka konton, dimensioner m.m. transaktionen ska bokföras. Denna inställning
görs för debet- respektive kredit. Tänk på att ange konteringen på "rätt" sida. För att säkerställda detta
så kan du titta på vad som angivits i fältet Händelsetyp.

För att kunna ange konteringsdimensioner, krävs att kontot har konteringsdimensioner angivna i
Kontoplan. I fältet Innehåll anger du Fast "dimension" om du t.ex. vill ange vilket kostnadsställe
transaktionen ska bokföras på (begreppet varierar beroende på vilken typ av dimension raden har,
såsom Fast Kostnadsställe eller Fast Kostnadsbärare). Du kan även låta systemet göra en dynamisk
kontering av dimensioner, t.ex. att artikelns Varugrupp ska sättas som kostnadsbärare eller att
produktionsgruppens avdelning ska sättas som kostnadsställe. Detta kräver dock att du i förväg har
registrerat alla varugrupper som kostnadsbärare och alla avdelningar som kostnadsställen. Observera
att du bör ange tvingande angivelse av dimensioner i kontoplanen då du har dynamisk angivelse av
dimensioner. Annars kommer transaktionen att bokas utan t.ex. kostnadsbärare om du inte skapat
kostnadsbäraren för varugruppen.

När det gäller kontering mot dimensioner kan du även kontera utifrån lagerstället på raden. Förutsatt
att tillvalet Lagerställe används och du har aktiverat inställningar för att kontera kst osv. utifrån
lagerställe.

Om du använder dig av konteringsdimensioner kopplade till register (t.ex. Artikel, Varugrupp,
Produktionsgrupp, Avdelning eller Anställd) sker automatiskt en kontering mot den dimensionskod som
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transaktionen avser. De behöver i detta fall inte registreras som dimensionskoder i rutinen
Konteringsdimensioner. Se mer information om detta i avsnittet Dimensioner i rutinen
Konteringsdimensioner.

Fältet Ordernummer visar om kontot är inställt att kontera mot ordernummer. Detta är speciellt
lämpligt att ange på konton som avser balanskonton, för att förenkla avstämning mot huvudboken. Du
kan även få en mer detaljerad huvudbok genom att markera Specifikation i kontoplanen. På
konteringssättet kan du då t.ex. ange att artikelnumret ska överföras till specifikationsfältet i
huvudboken.

Se även Konteringssätt för information om vad du bör tänka på när du registrerar konteringssätt för
olika loggar.

Konteringssätt
Här kan du läsa exempel och tips på vad du ska tänka på när du registrerar konteringssätt för olika
loggar.

Konteringssätt för lagerlogg
För att bokföra alla lagertransaktioner krävs att konteringssätt för lagerlogg registreras. Dessa
konteringssätt behandlar nedanstående delar i flödet (punkt 1-8 nedan):

Det värde som bokförs i denna logg är: Saldoförändring × valt prisalternativ

I tabellen nedan visas ett exempel på uppsättning av konteringssätt för lagertransaktionerna enligt de
numrerade pilarna ovan. I exemplet tillämpas kontering av standardpriser samt hantering av MO-påslag
på Köpta artiklar. Separata lagerkonton används för köpta- och tillverkade artiklar. Vilket lagerkonto
som ska användas bestäms av Artikeltyp. Givetvis går det även att använda andra fält på artikel för att
bestämma detta. Om du har ett gemensamt lagerkonto kan du i princip halvera antalet konteringssätt.
Har du däremot behov av många lagerkonton p.g.a. lagerställen, behöver du utöka antalet
konteringssätt, så att det finns ett flöde per lagerställe/lagerkonto. Detta kan lösas genom att använda
lagerställe som Övrigt villkor på konteringsätten.
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Konteringssätt för Direkt lagerrapportering
Denna transaktionstyp (under punkt 1 och 6 ovan) skiljer sig från övriga transaktionstyper i
lagerloggen. För denna typ av rapportering kan du styra om konteringen ska hämtas antingen från
konteringssättet eller från den kontering som angivits vid själva rapporteringen. Även rapportering
av in-/utlåning av verktyg hanteras med hjälp av detta konteringssätt (Verktyg & Underhåll är ett
tillval). Detta styrs av systeminställningen nedan i fliken Redovisning:

Vid valet Konteringsmatris hämtas den kontering som angivits vid rapporteringen. Detta är det
vanligaste alternativet. För att detta ska ske krävs att systeminställningen nedan i fliken Lager är
inställd på Orsak och kontering:

Då ovanstående inställning är gjord ställer du in förvald kontering för dessa via rutinen
Konteringsmatris, fliken Direkt lagerrapportering. Läser mer om detta under avsnittet Förberedande
inställningar.

Konteringssätt för kalkyldelar av standardpris på köpta artiklar
I fältet Prisalternativ för köpt artikel kan du välja hur omkostnaderna för köpta artiklar ska konteras.
För olika konteringssätt kan du välja att prisalternativet ska vara Standardpris exklusive omkostnader
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eller bara Omkostnader. Observera att systemet kommer att kontera noll i värde om artikeln saknar
kalkyl. Därför är det extra viktigt att de köpta artiklarna har en standardpriskalkyl då dessa
prisalternativ används.

Konteringssätt för kalkyldelar av standardpris på Tillverkade artiklar
Om kalkyldelar av standardpris är inställd att konteras i fältet Prisalternativ för Tillverkad artikel (t.ex.
materialkostnad, bearbetningskostnad), hämtas värdet som konteras från kalkylregistret på artikeln.
Observera att systemet kommer att kontera noll i värde om artikeln saknar kalkyl. Därför är det extra
viktigt att de tillverkade artiklarna har en standardpriskalkyl då dessa prisalternativ används.

I systeminställningen nedan i fliken Redovisning kan du ange om värdet ska hämtas från Nuvarande
kalkyl eller Aktuell kalkyl vid rapporteringstillfället.

Alternativet Nuvarande är att rekommendera i de fall problem med prestandan uppstår vid
kontering av lagerlogg i rutinen Kontering av loggar.

Konteringssätt för Produktkonfigurator
Om tillvalet Produktkonfigurator används är det följande värde som konteras vid kontering av
transaktionstyperna Lageringång till färdigvarulager (4) och Utleverans – kundorder (7):
Saldoförändring × standardpris eller kalkyldel från den konfigurerade kalkylen.

När en order (kundorder/tillverkningsorder) konfigureras lagras ett unikt standardpris och kalkyl som
är unik för denna order. Med produktkonfigurator är det denna kalkyl som bokförs istället för
standardpriskalkylen i Artikelregistret.

Konteringssätt för Fjärrkonfigurering (säljbolaget)
Om tillvalet Fjärrkonfigurering används er det följande värde som konteras vid kontering av
transaktionstyperna Inleverans – Inköpsorder och Utleverans – Kundorder i säljbolaget:
Saldoförändring × standardpris lagrat på orderraden.

Det är endast prisalternativet Standardpris som konterar standardpriset från orderraden, därför är
det viktigt att detta prisalternativ används för dessa transaktioner. Vid fjärrkonfigurering lagras ingen
kalkyl för orderrad i säljbolaget, enbart ett standardpris lagras, själva kalkylen lagras endbart i
produktionsbolaget.

Konteringssätt för prisändringslogg
Om artiklar som ligger i lagret får nya standardpriser, blir hela artikelns saldo baserat det nya
standardpriset. Denna lagerförändring behöver justeras bokföringsmässigt och därför behövs
konteringssätt för detta registreras (punkt 9 och 10 nedan).
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Det värde som bokförs gällande justering av lagervärdet är normalt: (Nytt standardpris – föregående
standardpris) × lagersaldo

Eftersom även standardprisändringar kan påverka PIA-värdet, görs även en bokföringsmässig justering
av PIA-värdet (punkt 11 ovan).

Det värde som bokförs gällande justering av PIA-värde är normalt: (PIA-saldo – Lageringångssaldo) ×
(nytt standardpris – föregående standardpris)

Tabellen nedan visar ett exempel på uppsättning av konteringssätt för prisändringslogg enligt de
numrerade pilarna ovan. I exemplet tillämpas kontering av standardpriser samt hantering av MO-påslag
på köpta artiklar. Separata lagerkonton används för köpta och tillverkade artiklar och detta styrs av
Artikeltyp.

Konteringssätt för Standardprisändring PIA
För att punkt 11 ovan ska konteras, krävs förutom tillvalet Internredovisning, att systeminställningen
nedan i fliken Lager är aktiverad:

Konteringssätt för tillverkningsorderlogg (Internredovisning)
I denna logg bokförs bearbetningskostnad och legokostnad på tillverkningsorder. Detta gäller även
legokostnader som rapporterats i rutinen Rapportera legokostnad. Dessa konteringssätt behandlar
nedanstående delar i flödet (punkt 12-13 nedan):
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Det värde som bokförs gällande transaktionstypen Bearbetningskostnad (12) ovan är rapporteringens:

Tid (ställtid+stycktid) × Timkostnad på produktionsgruppen

Gällande tiden ovan kan du i fältet Antal välja på följande alternativ:

Avrapporterad tid – bokför arbete enligt operationens verkligt avrapporterade tid. När ordern är
färdig kan en kalkyldifferens avseende arbete uppstå som konteras med hjälp av den separata
loggen för kalkyldifferenser.

Planerad tid för avrapporterat antal – bokför arbete enligt operationens planerade tid för det
antal som avrapporterats. I detta fall uppstår ingen kalkyldifferens avseende arbete då ordern är
färdig.

Tips!

Motsvarande val som ovan finns även i rutinen PIA-värde. Se till att använda samma alternativ
på båda ställena vid avstämning.

I fältet Kostnadsfaktorer anger du timkostnad som ska användas, dvs. vilken eller vilka kostnadsfaktorer
som ska ingå i det värde som ska konteras. I MONITOR finns upp till tre olika kostnadsfaktorer att
använda sig av, som t.ex. kan vara uppdelade i Direkt lönekostnad, Maskinkostnad och
Tillverkningsomkostnad. Har du behov av att separera kostnaden för dessa (motkontot till PIA-kontot),
behöver du registrera flera konteringssätt för en och samma rapportering. Detta gör du genom att ha
samma villkor på dessa konteringssätt, men markera Tillåt dubbletter. Dessutom anger du olika
kostnadsfaktorer och kostnadskonton på dessa konteringssätt.

För transaktionstypen Bearbetning anger du även Pristyp. Du kan välja mellan Rapporterad och
Nuvarande. Rapporterad avser timkostnad som gällde vid rapporteringstillfället. Nuvarande avser
nuvarande timkostnad på produktionsgruppen. Här ska du också använda samma alternativ som i
rutinen PIA-värde.
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Det värde som bokförs gällande transaktionstypen Legokostnad (13) ovan är någon av följande
alternativ (anges i fältet Antal):

Avrapporterad kostnad – bokför verklig legokostnad enligt fakturapris på den kopplade fakturan
som avser legoinköp. För leverantörer/produktionsgrupper där faktura inte kopplas, bokförs
istället priset från inköpsorder i samband med rapportering av inleverans.

Planerad kostnad för avrapporterat antal – bokför planerad legokostnad enligt pris på
inköpsorder i samband med rapportering av inleverans. Observera gällande planerad
ställkostnad: För lego uppkommer hela den planerade ställkostnaden i samband med att första
antalet rapporteras.

Tips!

Motsvarande val som ovan finns även i rutinen PIA-värde. Se till att använda samma alternativ
på båda ställena vid avstämning.

Om du vill värdera legokostnad inklusive LO-påslag, behöver du dessutom skapa dubbletter till
ovanstående prisalternativ, där du väljer något av alternativen:

Avrapporterat LO-påslag

Planerat LO-påslag

Planerad kostnad innan faktura kopplats
Denna inställning är enbart valbar för Tillverkningsorderlogg och transaktionstyp Operationslego, samt
Antal inställt på Avrapporterad kostnad eller Avrapporterat LO-påslag. Om denna inställning är
aktiverad så bokar systemet den planerade kostnaden vid inleverans och kostnaden korrigeras vid
koppling av leverantörsfaktura, dvs. när den verkliga kostnaden är känd.

Tabellen nedan visar ett exempel på uppsättning av konteringssätt för tillverkningsorderlogg enligt de
numrerade pilarna ovan. I exemplet tillämpas separat kontering av arbetskostnad per kostnadsfaktor.
Legokostnad konteras enligt avrapporterad kostnad inklusive LO-påslag.

Konteringssätt för kalkyldifferenser (Internredovisning)
Kalkyldifferens bokförs i samband med tillverkningsorder slutrapporteras (får status 9) i rutinen
Slutrapportering i Tillverkningsmodulen. Dessa konteringssätt behandlar nedanstående delar i flödet
(punkt 14 nedan):
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Kalkyldifferens avser skillnaden mellan den planerade (förkalkylerade) kostnaden att tillverka en artikel
och den avrapporterade (efterkalkylerade). Skillnaden däremellan bokförs mot PIA-kontot med
motkonto för kalkyldifferenser. Det finns två olika sätt att bokföra dessa kalkyldifferenser:

Total kalkyldifferens – Här bokförs enbart en total kalkyldifferens för ordern, ingen uppdelning
per kalkyldel. Metoden för att beräkna kalkyldifferensen utgår enbart från de konteringar som
gjorts mot PIA-kontot för aktuell order. När ordern är slutrapporterad summeras alla konteringar
som gjorts mot PIA-kontot och skapar en bokning på PIA-kontot och kalkyldifferenskontot som
gör att PIA-värdet för ordern blir noll.

Fördelad kalkyldifferens – Denna metod används när du vill se separat kalkyldifferens per
kalkyldel (material, arbete, lego etc). Här krävs att du skapar flera konteringssätt, ett per
kalkyldel och märker dessa med Tillåt dubbletter. Kalkyldifferenserna beräknas genom att
beräkna orderns avrapporterade värden per kalkyldel och jämföra dessa med motsvarande
värden i standardpriskalkylen (förkalkylerat standardpris).

För Kalkyldifferensloggen visas varningar i boxen Kontering om du väljer fel kontotyp för debet och
kredit.

Tabellen nedan visar två exempel på uppsättning av konteringssätt för kalkyldifferens. I det första
exemplet bokförs enbart total kalkyldifferens per order. I det andra exemplet bokförs fördelad
kalkyldifferens. Bearbetningskostnaden visas dessutom med kalkyldifferens per kostnadsfaktor.

Läs mer om kalkyldifferenser i avsnittet Slutrapportering av order och kalkyldifferenser.
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Konteringssätt för faktureringslogg (Internredovisning)
Faktureringslogg bokförs i samband med att kundfaktura godkänns i rutinen Granska/godkänn faktura.
Dessa transaktioner kan även konteras i den ordinarie faktureringsjournalen. I Internredovisningen är
det dock möjligt att styra kontering på fler olika begrepp. KSV kan även bokföras fördelad per kalkyldel.
Dessa konteringssätt behandlar nedanstående delar i flödet (punkt 15 nedan):

Vid Kostnad såld vara bokförs de sålda varornas förkalkylerade tillverkningskostnad (standardpris). Om
du konterar KSV med hjälp av Internredovisningen kan du bokföra den detaljerat, uppdelad per
kalkyldel. KSV konteras normalt mot kostnadskonto med motkontot avräkningskonto utleverans.

För transaktionstypen KSV anger du även Pristyp. Du kan välja mellan Pris vid leverans och Pris vid
fakturering. Pris vid leverans är rekommenderad att använda för att säkerställa att samma värde
bokförs vid fakturering som vid utleverans.

Tabellen nedan visar två exempel på uppsättning av konteringssätt för KSV. I det första exemplet
bokförs enbart total KSV. I det andra exemplet bokförs fördelad KSV per kalkyldel.
Bearbetningskostnaden är dessutom uppdelad med KSV per kostnadsfaktor:

Via denna logg kan du även bokföra intäkter. Dessa används vid speciella tillämpningar, t.ex. då det
finns behov att styra kontering av intäkt på ett mer avancerat sätt än via konteringsmatrisen.
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Produktkonfigurator
Då detta tillval används hämtas värdet för det som ska konteras för KSV från den konfigurerade
artikelns standardpris/kalkyl. När en kundorder konfigureras lagras ett unikt standardpris och kalkyl
som är unik för denna order.

Fjärrkonfigurering (säljbolaget)
Då tillvalet Fjärrkonfigurator används hämtas värdet för det som ska konteras för transaktionstypen
KSV från kundorderradens konfigurerade standardpris i säljbolaget. När en kundorder
fjärrkonfigureras lagras ett unikt standardpris för denna orderrad, dock lagras ingen kalkyl, själva
kalkylen lagras enbart i produktionsbolaget.

Det är enbart prisalternativet Standardpris som konterar standardpriset från orderraden, därför är
det viktigt att detta prisalternativ används för dessa transaktioner.
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Konteringssättslista
I rutinen Konteringssättslista kan du ta fram listor över konteringssätt. Rutinen ger en bra översikt över
de konteringssätt som är registrerade i systemet med möjlighet söka, sortera och filtrera. Här finns
även möjlighet att uppdatera viss information på konteringssätt. Tänk på att informationen finns i olika
presentationer och listtyper.

Kontering av loggar
Rutinen Kontering av loggar utför kontering av de transaktioner som ska bokföras via Lager- och
Internredovisningen. Du kan även ställa in så att systemet automatiskt konterar och bokför
transaktionerna i redovisningen (via schemaläggning).

Kontera manuellt
I samband med att lager- eller internredovisningen tas i bruk, rekommenderar vi att konteringarna körs
manuellt. Detta gör du i den översta boxen i rutinen. Första gången du konterar behöver du ange från
och med datum i kolumnen Kontera från och med för respektive logg.

Klicka på knappen Kör för att utföra konteringen.

Systemet visar ett meddelande när konteringen är utförd. Efter att kontering är utförd, kan
konteringsresultatet kontrolleras och skrivas ut via rutinen Skriv ut loggjournal. Det går även att visa
och kontrollera konteringarna i rutinen Sök i internredovisning, genom att markera inställningen Ej
godkända journaler längst ned i fliken Selektering.

När du godkänt och fört över den första journalen till redovisningen, blir fältet Kontera från och med
grått och inte möjlig att skriva i. Systemet känner då automatiskt av från vilken tidpunkt kontering
behöver ske, för att få alla transaktioner som inte är bokförda ännu att bli konterade.
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När du kört loggarna från ett datum måste du kontrollera om du fått några poster i journalerna från
förra månaden. Notera att dessa måste godkännas utan integration.

Ogiltiga konteringar
I samband med kontering, kan vissa transaktioner inte konteras. När transaktioner inte kan konteras
visar systemet information om detta.

En lista på dessa transaktioner kan skrivas ut i rutinen Skriv ut loggjournal och fliken Varningar. För att
åtgärda felet kan du behöva justera/skapa nya konteringssätt. Det kan också bero på att grunddata för
t.ex. artiklar har felaktiga varugrupper, artikelkoder etc. Då får du åtgärda felet och sedan köra en ny
kontering av loggar för att se om resultatet är ok. Läs mer om Varningar i Skriv ut loggjournal.

Schemaläggning
Schemaläggning kan göras för två olika saker:

Kontering av loggar

Godkänn loggjournal (överföring till redovisningen)
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Kontering av loggar
Du kan ställa in att systemet automatiskt konterar samtliga loggar i Lager- eller Internredovisningen.
Det gör du via boxen Schemaläggning. Markera kryssrutan Aktiv på raden Kontering av loggar. I den
högra boxen Kontering av loggar anger du om kontering ska ske vid givna tidpunkter dvs. via Schema,
eller med en viss periodicitet, dvs. Tidsintervall.

OBS!

För att inte överbelasta servern rekommenderas att inte köra kontering av loggar för ofta,
speciellt om företaget har många transaktioner.

Godkänn loggjournal
När loggarna är konterade krävs att journalerna godkänns för att transaktionerna ska bli bokförda i
redovisningen. På samma sätt som kontering av loggar kan du schemalägga godkännande av
loggjournal. Det innebär att du inte behöver använda rutinen Skriv ut loggjournal, utan transaktionerna
blir bokförda i redovisningen utan journalutskrift. Markera kryssrutan Aktiv på raden Godkänn
loggjournal. I den högra boxen Godkänn loggjournal anger du om journalen ska godkännas vid givna
tidpunkter, dvs. via Schema, eller med en viss periodicitet, dvs. Tidsintervall.

Tips!

Observera att en verifikation per logg skapas i samband med varje schemalagt godkännande.
Ställ inte in för frekvent schemaläggning om du inte vill ha många verifikationer varje dag.

Automatiskt godkännande av loggjournal sker inte för följande transaktioner:

Ogiltig kontering (konteringssätt saknas för transaktionen)

Transaktionen tillhör stängd/låst redovisningsperiod eller verifikationsnummerserie

Konteringen innehåller felaktiga/spärrade konton, dimensioner

Notiser och loggning
För schemaläggningar kan du aktivera loggning. Med hjälp av detta kan du i efterhand se historik på de
schemaläggningar som verkställts och statistik på dessa.

Du kan även aktivera notifikationer för schemaläggningar.

Systemet kan då automatiskt ge ett meddelande till valda användare/roller/grupper t.ex. om systemet
hittar transaktioner som inte kan konteras.
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Dessa notiser kan även öppnas via meddelandecentret i Monitor G5.

Skriv ut loggjournal
Denna rutin använder du för att skriva ut och godkänna loggjournaler. I samband med godkännande
blir journalen bokförd i redovisningen. Journalerna finns som olika listtyper. Du kan även godkänna
journalerna utan utskrift. Detta görs genom att trycka på Hämta och sedan trycka på knappen
Godkänn. I samband med att journalerna godkänns blir transaktionerna bokförda i redovisningen. För
att automatisera godkännande av journaler kan du även schemalägga detta via rutinen Kontering av
loggar.

Längst ned i fliken Selektering kan du se information om hur många transaktioner det finns att
godkänna per logg. Det går även att se hur många transaktioner som innehåller felaktiga konteringar,
dessa transaktioner visas inte i journalen, utan i fliken Varningar.

Om du har transaktioner i fler än en redovisningsperiod, kommer systemet automatiskt att separera
dessa journaler per redovisningsperiod.

Verifikationsnummerserier och integration
Respektive journal bokförs i separata verifikationsnummerserier. Inställning för detta görs i rutinen
Verifikationsnummerserier/journaler. Journalen innehåller dels en detaljerad journal som visar
kontering per transaktion, men även en summerad bokföringsorder som summerar hela journalen per
konto/dimension/transaktionstyp/ordernummer/specifikation. Det är den summerade
bokföringsordern som bildar verifikationen i redovisningen.
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Fliken Varningar
Poster som inte kan konteras (konteringssätt saknas för transaktionen) visas i fliken Varningar.
Felkoden talar om grundorsaken till varför transaktionen inte kunde konteras. Det som orsakar
varningen visas i röd text.

Följande varningar kan ges:

Varning När visas varningen? Åtgärd

1. Transaktionstyp
saknas i
konteringssätt

Visas när det finns en transaktion
där konteringssätt för denna
transaktionstyp inte finns
registrerad.

Registrera ett konteringssätt för denna
Transaktionstyp i rutinen Registrera
konteringssätt.

2. Artikeltyp saknas i
konteringssätt

Visas när transaktionstyp finns för
konteringssätt, men det finns inget
konteringssätt med den artikeltyp
som transaktionen avser.

Kontrollera vilken artikeltyp
transaktionen avser och kontrollera att
det finns konteringssätt som hanterar
denna artikeltyp i fältet Artikeltyp i
Registrera konteringssätt. Om artikeln
istället fått en felaktig artikeltyp så
korrigerar du detta i Artikelregister.

3. Styrning saknas Visas när transaktionstyp och
artikeltyp finns för konteringssätt,
men det finns inget konteringssätt
som innehåller styrning för T-
artikeln som transaktionen avser.

Kontrollera vilken styrning T-
artikeltransaktionen avser och kontrollera
att det finns konteringssätt som hanterar
denna styrning i fältet Styrning T-artikel.

4. Inställning för
emballageartikel
saknas

Visas när transaktionstyp, artikeltyp
och styrning finns för konteringssätt,
men det finns inget konteringssätt
som hanterar inställningen Ta med
emballage.

Kontrollera om transaktionen avser
emballage. I så fall behöver befintliga
konteringssätt ändras så att de även
hanterar emballage. Detta gör du genom
att välja Ja i inställningen Inkludera
emballage. Om emballage ska konteras
separat behöver du registrera ett separat
konteringssätt för emballage och välja
Endast emballage i inställningen
Inkludera emballage.
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Varning När visas varningen? Åtgärd

5. Händelsetyp
saknas i
konteringssätt

Visas när transaktionstyp, artikeltyp,
styrning och inkludera emballage
finns för konteringssätt, men det
finns inget konteringssätt som
hanterar den händelsetyp som
transaktionen avser.

Kontrollera vilken händelsetyp
transaktionen avser, t.ex. lagerökning
eller lagerminskning. Kontrollera
konteringssätt för den aktuella
transaktionstypen. Kanske har du
felaktigt avmarkerat inställningen Vänd
kontering vid omvänd händelsetyp.

6.
Tillverkningsordern
är inte helt konterad

Visas när transaktionstyp, artikeltyp,
styrning, inkludera emballage och
händelsetyp finns för konteringssätt,
men tillverkningsorder har inte fått
kontering avseende lagerlogg,
tillverkningsorderlogg och/eller
prisändringslogg.

Se till att kontering av lagerlogg,
tillverkningsorderlogg och
prisändringslogg är konterade avseende
aktuell tillverkningsorder. Annars kan inte
kalkyldifferens beräknas.

7. Övriga villkor
saknas i
konteringssätt

Visas när transaktionstyp, artikeltyp,
styrning, inkludera emballage och
händelsetyp finns för konteringssätt.
Tillverkningsorder har kontering
avseende lagerlogg,
tillverkningsorderlogg och/eller
prisändringslogg, men det finns
inget konteringssätt som hanterar
det som är angivet som Övriga
villkor på konteringssättet.

Transaktionen har ett begrepp som inte
finns med i de villkor du angivit i
konteringssättet för aktuell
transaktionstyp under Övriga villkor.
Komplettera konteringssättet så att
begreppet finns med i det Övriga
villkoret. Det kan också vara en felaktig
varugrupp etc. på en artikel som behöver
korrigeras i Artikelregistret.

Tips!

När du har åtgärdat varningarna behöver en ny kontering av loggar utföras innan det ger
resultat i journalen.

Föreslaget konteringssätt
I kolumnen Föreslaget konteringssätt visar systemet vilket konteringssätt som är "närmsta träff" för
att kontera transaktionen. Den informationen kan du ha nytta av om du ska hitta felaktiga
inställningar på konteringssätt. Du kan även länka till Registrera konteringssätt för att kontrollera hur
det konteringssättet är registrerat. Kanske behöver du korrigera detta konteringsätt eller registrera
ett liknande konteringssätt som tar hand om den post som inte blev konterad.
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Observera att du kan lägga till fler kolumner i fliken Varning via knappenMer info, t.ex. Varugrupp,
Artikelkod och Artikelkategori. Detta kan ge dig ytterligare hjälp för att t.ex. hitta orsak till varningar
som beror på övriga villkor som inte matchar.

Kontera ej

Genom att markera Kontera ej och spara kommer transaktionen inte att bokföras. Funktionen ska
användas med försiktighet i och med att felaktig användning av funktionen Kontera ej kan orsaka
differenser mellan loggar och saldon i redovisningen.

Sök i lagerredovisning/Sök i internredovisning
I rutinen Sök i lagerredovisning/Sök i internredovisning kan du söka efter transaktioner i lager- och
internredovisningen och få resultatet presenterat i en detaljerad eller summerad lista. För en
tidsperiod kan du söka vilka transaktioner som skett t.ex. för en selektering av order, konton, artiklar
m.m. Det går även att ta med transaktioner som ännu inte godkänts, dvs. transaktioner som ligger för
godkännande i Skriv ut loggjournal.

Transaktioner som ännu ej godkänts och förts över till redovisningen visas med kursiv stil i listan.
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Observera att denna rutin hämtar data från många loggar. Listan kan ta lång tid att ta fram om
du inte anger selekteringar.

Avstämning
Vid varje månadsbokslut bör du göra en avstämning av vissa balanskonton i redovisningen, dvs.
kontrollera att saldot på kontot i bokföringen stämmer överens med motsvarande värde i systemet.
När det gäller Lager- och Internredovisningen bör avstämningar av följande göras:

Lagervärde – Lagerkonto

Fakturaunderlag inköp – Avräkningskonto för inleverans

Fakturaunderlag försäljning – Avräkningskonto för utleverans

När det gäller Internredovisning bör dessutom följande konto stämmas av:

PIA-värde – PIA-konto

Avstämning lagervärde
Här stämmer du av värdet i rutinen Lagervärde i lagermodulen mot bokfört saldo på lagerkonton i
redovisningsmodulen. Listtypen Avstämning i rutinen Lagervärde används för denna avstämning.

Listan visar längst ned utgående saldo på lagerkontot vid utgången av en period och jämför det med
lagervärdelistans motsvarande värde. För den selekterade tidsperioden görs dessutom en jämförelse
mellan lagerförändringen och den motsvarande bokförda förändringen i redovisningen. Denna
information visas summerat per artikel och kan ge dig hjälp att se vilka artiklar som orsakar eventuella
differenser.

Om du har flera lagerkonton bör du stämma av ett lagerkonto åt gången. Lagerkontot anges under
inställningar nedan.

Ange sedan period som ska stämmas av i fältet Avstämningsperiod. Om det är råvarulagret som ska
stämmas av och MO-påslag hanteras på Köpta artiklar, kan du även behöva markera parametern
Inkludera MO-påslag.

I den övre delen anges selektering för de artiklar som ska tas med i lageravstämningen:
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Här är det viktigt att göra en selektering så att det motsvarar de artiklar som bokförs mot det
lagerkonto som du valt i fältet Konto under Inställningar. Om du t.ex. ska stämma av kontot för
råvarulager kanske du ska selektera på artikeltypen Köpta artiklar. Om du ska stämma av ett lagerkonto
som motsvarar ett visst lagerställe behöver du dessutom välja lagerställe i verktygsmenyn. Du kan även
behöva selektera på andra begrepp, som artikelkategori, varugrupp eller artikelkod i de fall konteringen
styrs med hjälp av dessa begrepp vid kontering mot det aktuella lagerkontot.

I boxen Avstämning visas lagervärde vid ingången och utgången av perioden samt dess förändring.
Detta stäms av mot bokförd förändring. Vid differens kan detaljer visas i boxen Logg.

I boxen Logg visas en detaljerad logg för den artikel som markerats. Här visas på transaktionsnivå om
loggposten har differens och även orsaken till differensen.

I boxen Sammanställning visas bl.a. lagervärde vid utgången av perioden samt saldot på lagerkontot.

Manuell avstämning via historiskt saldoalternativ
Följande gäller om du vill göra en manuell avstämning av lagervärde mot bokföringen i listtyp
Detaljerad eller Summerad och per ett datum i dåtid i rutinen Lagervärde. Använd Saldoalternativet
Historiskt saldo (verkligt datum).
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Markera även Historiskt pris under prisalternativ för köpta och tillverkade artiklar.

Avstämning PIA-värde
Här stämmer du av värdet i rutinen PIA-värde i lagermodulen mot bokfört saldo på PIA-kontot i
redovisningsmodulen. Listtypen Avstämning i rutinen PIA-värde används för denna avstämning.

Listan visar längst ned utgående saldo på PIA-kontot vid utgången av en period och jämför det med
motsvarande PIA-värde. För den selekterade tidsperioden görs dessutom en jämförelse mellan
förändringen i PIA och den motsvarande bokförda förändringen i redovisningen. Denna information
visas summerat per order och kan ge dig hjälp att se vilka order som orsakar eventuella differenser.

Om du har flera PIA-konton bör du stämma av ett PIA-konto åt gången. PIA-kontot anges under
inställningar nedan.

Här är det viktigt att göra en selektering så att det motsvarar de order som bokförs mot det PIA-konto
som du valt i fältet Konto under Inställningar. Om du ska stämma av ett PIA-konto som motsvarar ett
visst lagerställe behöver du välja lagerställe i verktygsmenyn. Du kan även behöva selektera på andra
begrepp, som ordertyp eller projekt i de fall kontering bestäms av dessa begrepp vid kontering mot det
aktuella PIA-kontot.

Ange sedan period som ska stämmas av i fältet Avstämningsperiod. Visa endast order med differens gör
att endast order med differens ska visas i listan. Inkludera journaler som ej är godkända styr om
journaler som ännu inte är godkända ska visas i listan. Visa konfigurerade artiklar avgör om
konfigurerade artiklar ska visas i listan. Notera att systemet inte stödjer avstämning av PIA-värde för
konfigurerade artiklar. Produktkonfiguratorn är ett tillval.

I den övre delen anges selektering för de order som ska tas med i PIA-avstämningen:
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I sektionen Interna operationer ska inställningarna motsvara de inställningar du valt för kontering av
bearbetning i tillverkningsorderlogg i rutinen Registrera konteringssätt.

I sektionen Legooperationer ska inställningarna motsvara de inställningar du valt för kontering av
operationslego i tillverkningsorderlogg i rutinen Registrera konteringssätt. Om inställningen Planerad
kostnad innan faktura kopplats är markerad, bokar systemet den planerade kostnaden vid inleverans
och kostnaden korrigeras på leverantörsfaktura, dvs. när det verkliga kostnaden är känd.

I boxen Avstämning visas PIA-värde vid ingången och utgången av perioden samt dess förändring. Detta
stäms av mot bokförd förändring. Vid differens kan detaljer visas i boxen Logg.

I boxen Logg visas en detaljerad logg för den order som markerats. Här visas på transaktionsnivå om
loggposten har differens och även orsaken till differensen.

I boxen Sammanställning visas bl.a. lagervärde vid utgången av perioden samt saldot på PIA-kontot.

Listan tar förvalt med order i status pågående (3), vilket är det normala värderingssättet. Notera att
tillverkningsorder behöver slutrapporteras för att färdiga order ska få kalkyldifferensen och den
slutgiltiga bortbokningen av PIA-värdet konterat. Slutrapporteras inte dessa tillverkningsorder kommer
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dessa order att ligga kvar som PIA-värde i bokföringen och orsaka differens mot listan PIA-värde. Läs
mer om detta under avsnittet Slutrapportering av order och kalkyldifferenser.

Avstämning fakturaunderlag inköp
Här stämmer du av det som ligger inlevererat men ej fakturakopplat (Fakturaunderlag – Inköp) mot
bokfört saldo på avräkningskonto för inleverans i redovisningsmodulen. Avräkningskontot krediteras i
samband med inleverans och debiteras i samband med koppling av leverantörsfaktura. Kontering sker
normalt till standardpris. Avräkningskonto som ska stämmas av anges på raden Konto på fliken
Selektering. Ange sedan Prisalternativ Historiskt standardpris. Om köpta artiklar värderas inklusive MO
så markerar du även inställningen Inkludera MO på K-artiklar. Ange sedan vilket datum ska stämmas
av. Detta gör du genom att ange Värderingstidpunkt Historiskt saldo (verkligt datum).

Värdet i listan stämmer du sedan av mot det bokförda saldot på kontot i bokföringen.

Vid eventuella differenser, kan du stämma av denna lista (summerad per order) mot de order som
ligger "öppna" på kontot i bokföringen i listan Avstämning öppna poster i rutinen Verifikationslista.

Om du har tillvalet Internredovisning kan du även använda listan för avstämning av avräkningskonto för
operationslego. OBS! Detta är enbart möjligt om legoperationer värderas till alternativet Planerad tid
för avrapporterat antal eller att inställningen Planerad kostnad innan faktura kopplats är markerad då
värdering sker till Avrapporterad kostnad. Inställning gällande kontering av legooperationer hittar du i
Registrera konteringssätt. De konteringssätt som har transaktionstyp Operationslego för
tillverkningsorderlogg, är de som avses.

Om du makulerar fakturaunderlag görs ingen bokföringsmässig justering med automatik vilket
kan orsaka differenser mellan denna lista och saldot på avräkningskontot.

Avstämning fakturaunderlag försäljning
Här stämmer du av det som ligger utlevererat men ej fakturerat (Fakturaunderlag – Försäljning) mot
bokfört saldo på avräkningskonto för utleverans i redovisningsmodulen. Avräkningskontot debiteras i
samband med utleverans och krediteras i samband med fakturering. Kontering sker normalt till
standardpris. Avräkningskonto som ska stämmas av anges på raden Konto i fliken Selektering. Ange
sedan Prisalternativ Historiskt standardpris. Om köpta artiklar värderas inklusive MO så markerar du
även parametern Inkludera MO på K-artiklar. Ange sedan vilket datum ska stämmas av. Detta gör du
genom att ange Värderingstidpunkt Historiskt saldo (verkligt datum).

Värdet i listan stämmer du sedan av mot det bokförda saldot på kontot i bokföringen.

Vid eventuella differenser, kan du stämma av denna lista (summerad per order) mot de order som
ligger "öppna" på kontot i bokföringen i listan Avstämning öppna poster i rutinen Verifikationslista.
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Avstämning öppna poster i Verifikationslista
Rutinen Verifikationslista i Redovisningsmodulen använder du för att stämma av öppna poster. Om du i
Kontoplan aktiverat kontering mot ordernummer på balanskonton, kan du i denna lista hitta vilka
poster som i bokföringen har ett saldo kvar på kontot per order. Använd listtyp Avstämning öppna
postermed presentationen Summerad på ordernummer. Selektera sedan på konto samt t.o.m.
verifikationsdatum som avstämning ska ske på. Denna lista kan du manuellt matcha mot t.ex.
fakturaunderlag, PIA-värde osv.

Övrigt att tänka på
Nedan kommer ett antal punkter som kan vara bra att tänka på. T.ex. fallgropar som är bra att känna
till.

Manuell angivelse av standardpris på order/fakturarader
På kundorderrader och fakturarader finns en funktion för att manuellt redigera standardpriset på
raden.
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På artiklar som saldohanteras, rekommenderas att inte använda denna funktion. Detta kan orsaka
differens på avräkningskontot för utleverans i de fall KSV bokförs i kundfakturajournalen i
försäljningsmodulen.

Ångra ut-/inleverans
Under vissa omständigheter kan det uppstå en differens på avräkningskonto för utleverans/inleverans.
Detta inträffar då rapportering görs enligt ordningen nedan:

1. Order levereras

2. Artikel får nytt standardpris

3. Leveransen ångras

Vid punkt 1 konteras artikel till standardpris på lagerkontot och avräkningskontot.

Vid punkt 2 justerar systemet lagerkontot enligt prisjusteringen med motkonto standardprisändring.

Vid punkt 3 konteras artikel tillbaka på lagerkontot och avräkningskontot, fast med det nu gällande
standardpriset. Detta orsakar ingen differens på lagerkontot, däremot på avräkningskontot. Detta p.g.a.
att avräkningskontot har debiterats till ett pris och krediterats till ett annat. Denna skillnad motsvarar
standardprisändringen. Innan systemstöd för att hantera detta finns, rekommenderas att boka bort
denna differens mot kontot för standardprisändringar manuellt.

Dynamisk kontering av dimensioner (kostnadsställe, kostnadsbärare etc.)
På konteringssätt går det att ange en dynamisk kontering mot kostnadsställe etc. T.ex. att artikelns
varugrupp ska konteras som kostnadsställe enligt nedan:

Detta förutsätter att du även har registrerat ett kostnadsställe per varugrupp. Det räcker inte att
varugrupperna är registrerade, utan den kod som varugruppen har måste även finnas registrerad som
kostnadsställe. Om detta inte är gjort, kommer systemet att kontera transaktionen utan kostnadsställe,
utan någon signal om detta. För att förhindra detta rekommenderas att ange tvingande angivelse av
kostnadsställe på kontot. Detta görs i rutinen Kontoplan. I det fallet kommer transaktionen att fastna i
journalen och kan inte godkännas innan kostnadsstället är registrerat.
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Det finns ytterligare en fallgrop som kan uppstå då du bokar kostnadsställe/kostnadsbärare via
artikelns varugrupp, artikelkod etc. Om detta görs på balanskonton, t.ex. lagerkontot, sker ingen
automatisk ombokning av saldot på dimensionsnivå, om du byter varugrupp etc. på artikeln. En sådan
korrigering får göras manuellt i bokföringen.

Slutrapportering av tillverkningsorder och kalkyldifferenser
Då tillvalet Internredovisning används, behöver tillverkningsorder slutrapporteras för att order ska få
status 9 (Historik) och kalkyldifferensberäkning ska utföras. I samband med denna bokning konteras
resterande värde på PIA-kontot bort mot konto/konton för kalkyldifferenser. Slutrapportering av order
görs i rutinen Slutrapportering i tillverkningsmodulen. Under Inställningar i fliken Selektering kan även
ett Slutrapporteringsdatum anges, för att styra vilken dag kalkyldifferensen ska bokföras.

Listan visar även varningar på rapporteringar som inte är fullständiga. Observera speciellt rapportering
av operationslego där leverantörsfaktura inte finns kopplad. Om du vill koppla leverantörsfakturan till
inköpsordern, får du inte slutrapportera tillverkningsordern.

Backa status Historik på tillverkningsorder
Det går att backa status på en slutrapporterad tillverkningsorder. Detta är användbart om du t.ex.
behöver korrigera rapporteringar även efter att ordern är slutrapporterad och kalkyldifferensen är
bokförd. Om orderstatus är backad är det viktigt att tänka på att så fort som möjligt göra de
korrigeringar som är nödvändiga och sedan slutrapportera ordern på nytt. Systemet gör sedan en ny
kalkyldifferensberäkning och bokför detta med hänsyn tagen till den tidigare
kalkyldifferensberäkningen.

Exempel på kontering av rapporteringsflödet
Nedan visas ett sammanfattande exempel på hur kontering kan ske. I exemplet redovisas hur kontering
sker i olika delar av flödet, från materialinköp, tillverkning och vidare till utleverans och försäljning.

Nedan redovisas två olika exempel, ett exempel avser då Internredovisning tillämpas. Det andra
exemplet avser kontering med enbart Lagerredovisning.

Internredovisning
Förutsättningar i detta exempel:

Företagsvaluta = SEK

Värderingsprincip = Standardpris

MO-påslag tillämpas på köpta artiklar och LO-påslag på legoartiklar

Kostnadsfaktor 1 = Direkt Lön

Kostnadsfaktor 2 = Maskinkostnad

Värdering av arbete i PIA sker till avrapporterad kostnad

Värdering av lego i PIA sker till avrapporterad kostnad, ingen värdering vid inleverans

Total kalkyldifferens bokförs på tillverkningsorder

KSV bokförs på hela standardpriset
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Förkalkyl på tillverkad artikel T-123:

Svensk kontoplan:

Sida 39 av 44
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



Händelser

Följande händelser konteras i exemplet nedan. Notera att detta exempel gäller för Internredovisning.
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Dessa händelser konteras på följande sätt:

Exempel på konteringar för Internredovisning.
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Lagerredovisning
Förutsättningar i detta exempel:

Företagsvaluta = SEK

Värderingsprincip = Standardpris

MO-påslag tillämpas på köpta artiklar

Legofaktura bokförs mot PIA-kontot till avrapporterad kostnad

KSV bokförs på hela varans standardpris

PIA-värdeförändring bokförs manuellt en gång per månad utifrån PIA-värdelistan

Förkalkyl på artikel T-123:

Svensk kontoplan:
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Händelser

Följande händelser konteras i exemplet nedan. Notera att detta exempel gäller för Lagerredovisning.

Dessa händelser konteras på följande sätt:
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Exempel på konteringar för Lagerredovisning.
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