
Vinstberäkning
Arbetssättet för vinstberäkning är tänkt att du tar fram och sparar vinstberäkningen sist i varje månad,
efter att alla fakturor är bokförda och stämplingar/rapporteringar som kan påverka projektet och dess
beräkning är gjorda. Därefter skriver du ut vinstberäkningsjournalen med verifikationsdatum per den
sista för månaden. Det är alltid vinstpåslaget som används vid vinstberäkningen.

Innan du gör vinstberäkningen för perioden, ska du vända intäktsperiodiseringen för
föregående månad.

Förskottshantering – rekommendation vid vinstberäkning
Vi rekommenderar att du bokför förskotten på projekt där du arbetar med successiv vinstavräkning
mot resultaträkningen. Själva vinstberäkningen tar hänsyn till om förskottet är konterat i
balansräkningen eller i resultaträkningen. På utfallet i projektregister (även i projektuppföljning) där du
har bokfört förskottet mot ett balanskonto, kommer både förskottet och bokad vinst enligt
vinstberäkning visas som intäkt i utfallet.

Det blir med andra ord dubbelt under den tid som förskottet finns kvar på balanskontot.

Rekommendationen är att bokföra förskotten via resultaträkningen på de projekt där du använder SVA
p.g.a. förklaringen ovan avseende visningen i projektregister/-uppföljning. Det finns dock funktionalitet
för att ta hänsyn till om förskott finns bokfört i balansräkningen:

Hänsyn tas till kvarvarande förskott som finns bokfört i balansräkningen.

I vinstberäkningen visas information om att det finns förskott bokförda i balansräkningen.

Det finns ett extra standardkonto för bokföring av vinstberäkning, så att balansomslutningen ska
bli korrekt. På så sätt undviks bokföring direkt på förskottskontot som kan vara kopplat till
momsrapporten, om vilande moms är aktiverat i systemet för förskott. Standardkontot
Motkonto för förskott bokförda på balanskonto (SVA-beräkning) finns på fliken för Redovisning
tillsammans med övriga standardkonton för SVA.

Exempel där Motkonto för förskott bokförda på balanskonto (SVA-beräkning)

används:
Motkonto för förskott bokförda på balanskonto (SVA-beräkning) används för bokning av vinstberäkning
för att ta hänsyn till eventuell kvarvarande förskott som finns i balansräkningen.

I exemplet nedan är ett förskott på 499 200 kr bokfört i balansräkningen. En färdigställandegrad på 67
% är angiven, så att den beräknade avräkningen 670 000 kr konteras som intäkt i resultaträkningen.
Dock kommer konteringen i balansräkningen att delas upp enligt bilden nedan.
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Förskottet finns bokfört på konto 2420, men det kontot är kopplat till momsrapporten som inte ska
påverkas av vinstberäkningen. Därför ombokas förskottet på konto 2429. Eventuell mellanskillnad
bokförs som fordran på standardkontot för det, som i detta exempel är konto 1620.

Att göra vinstberäkning på projekt
För vinstberäkningen använder du rutinen Vinstberäkning, listtyp Generell.

I rutinen väljer du de projekt du vill genomföra beräkningar för via selekteringar. Fler selekteringsrader
finns i backstage. Du kan välja att titta på vissa projekt eller projekttyper i taget och spara varje
beräkning för sig och skriva ut journalen för samtliga i efterhand. Så länge journalen inte är nollställd
kan du göra om beräkningen.

Det är enbart projekt med status 3 (Pågående) och som har Vinstberäkningsmetod vald på
projekttypen som visas i listan.

Obs! Om du arbetar med huvud-/underprojekt och har nivå Huvudprojekt för beräkningen, är
det viktig att du ser till så alla underprojekt som ska tas med i beräkningen har status 3
(Pågående). Underprojekt som har annan status än 3 kommer inte med i beräkningen.

Inställningar

Välj till och med vilken period beräkningen ska göras för, förvalt föreslås aktuell period. Välj om
beräkningen ska baseras på verkligt datum eller loggdatum avseende rapporteringar. Beräkningen är
baserad på loggposter och fakturor med verifikationsdatum/fakturadatum till och med vald period. Den
kan därför skilja sig lite mot värden i projektregistret som alltid visar aktuella värden.

Du kan också markera om budget ska visas, samt om du vill förmarkera samtliga projekt för spara.

Listan

Överst i listan visas de projekt som du bör titta närmare på. De kan ha en färdigställandegrad utanför
intervallet 0 - 100 % eller förlust om du använder fast pris. Dessa projekt visas även med en varning
med information i en tooltip och i valideringsrutan.

Om färdigställandegraden är utanför intervallet 0 - 100 % kommer varningen att ändras till validering
om projektet markeras med Ta med. Justering av prognos måste utföras så att färdigställandegraden
kommer inom tillåtet intervall innan aktuellt projekt kan sparas. Om systeminställningen Editeringsbar
färdigställandegrad i Vinstberäkning är aktiverad kan du också justera procentsatsen manuellt.

Under knappenMer info finns det möjlighet att visa ytterligare kolumner i listan. Dra ut de

kolumner du vill ha med på vald plats och spara layouten så att de finns kvar nästa gång du öppnar
rutinen.
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Om du använder huvud-/underprojekt och har inställning att beräkning ska göras på huvudnivå, kan du
via drilldown se underliggande projekt och värden för beräkningen.

Editeringsmöjligheter i listan

När ett projekt är markerat med Ta med finns möjligheter att editera prognosvärden samt
färdigställandegraden (om systeminställning för det är aktiverad). Dessa ändringar påverkar
beräkningen av färdigställandegraden och den beräknade upparbetade intäkten.

Obs! Vid spara uppdateras automatisk prognosen i Projektregistret för det aktuella projektet.
Notera att projektet tas bort från listan så fort du sparat. Du kan dock alltid läsa in det igen för
samma period så länge journalen inte är nollställd.

Om du vill ångra editerade prognosvärden, markerar du raden och återställer prognosvärdena genom
att klicka på knappen Ångra ändringar på vald rad på funktionsmenyn. När du har sparat dina
ändringar går det inte längre att återställa prognosvärdena. Då måste du ändra dem manuellt efter att
du har läst in projektet i listan igen.

I listan presenteras färdigställandegraden som projektet hade föregående period i en egen kolumn. Om
färdigställadegraden visas i kursiv stil editerades den manuellt föregående period. Om du för
muspekaren över värdet visas den beräknade färdigställandegraden i en tooltip.

Den beräknade upparbetade intäkten visas i kolumnen Beräknad avräkning och därefter visas även TG i
% efter avräkningen, som du kan jämföra mot TG i prognosen och budget för en rimlighetsbedömning.

Det är de projekt som du har markerat med Ta med och som sparats som sedan kommer att visas i
journalen för överföring till bokföringen.

Inställningar för Successiv vinstavräkning
Innan du kan använda metoden Successiv vinstavräkning (SVA) behöver du göra några inställningar i
Monitor G5.
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Grunddata – Projekt
Endast de inställningar som är specifika för successiv vinstavräkning tas upp här. För övriga
inställningar, se rutinen Grunddata – Projekt.

Fliken Projekttyper

Vinstberäkningsmetod – här styr du vinstberäkningsmetod för projekttypen. Ingen eller
Successiv vinstavräkning går att välja.

Nivå för vinstberäkning – styr om vinstberäkningen ska ske på Huvudprojekt eller Underprojekt.
Det finns möjlighet att ändra detta i efterhand på huvudprojektet i rutinen Projektregister.

Prissättning – här väljer du prissättning för projekttypen, vilket kan vara Löpande pris, Fast pris
eller Löpande pris med vinstpåslag. Om du har valt prissättningen Löpande pris med vinstpåslag,
används vinstpåslaget som du anger på projekttypen (kolumnen Vinstpåslag). Detta går att
ändra på projekt som du registrerar med denna projekttyp. Fliken Vinstpåslag aktiveras, där du
kan ange eventuella undantag.

Konteringsdimensioner – här väljer du de konteringsdimensioner som den upparbetade
intäkten ska ha för denna projekttyp.

Fliken Kostnader/Intäkter
Här registrerar du den intäktstyp som ska användas för vinstberäkning, punkt 1 i bilden nedan. Det är
denna intäktstyp som du sedan ska ange på de intäktskonton som sedan används i rutinen
Standardkonton. Notera att denna intäktstyp ska anges på dimensionen Projekt på själva kontot i
rutinen Kontoplan.

Det är viktigt att du markerar Upparbetad intäkt – SVA på intäktstypen som används för vinstberäkning,
punkt 2 i bilden ovan. Intäktstypen kommer inte att visas i förväntat utfall (vilket hade medfört för hög
intäkt i förväntat utfall). Intäktstypen används inte heller för prognos/budget. Intäktstypen är enbart
för redovisning av den periodiserade intäkten enligt vinstberäkningen.

Fliken Vinstpåslag
Fliken Vinstpåslag aktiveras när man har aktiverat prissättningen Löpande pris med vinstpåslag på
någon projekttyp. Där kan du ange ett undantag per kostnadstyp samt även intäktstyp för automatisk
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uppdatering av prognos på projektet. Prognosen kommer då automatisk uppdateras på projektet
utifrån nedlagda kostnader + vinstpåslag. Om du inte anger något undantag är det vinstpåslaget på
projektet som gäller. Om du anger procentsatsen 0,00 på en kostnadstyp räknas inget vinstpåslag på
denna.

Systeminställningar
Under fliken Redovisning och rubriken Projekt finns systeminställningar som påverkar
vinstberäkningen.

Tvingande att ange projektkostnadstyp i journalen – styr att det är tvingade att ange
projektkostnad i kontoplanen. Om du vill ha konteringsdimensioner satt till Ja på projekt på
balanskonton, kan du inte ha någon typ av projektkostnad/intäkt vald på dessa konton. Beloppet
kommer då att redovisas som en intäkt/kostnad på projektet, vilket blir fel då det är en tillgångs-
/skuldpost i balansräkningen. Detta kan du styra via den här systeminställningen.

För info! Om du anger Tvingande för konteringsdimensioner på konton för SVA måste du
även ange ett fast värde för detta i Standardkonton, så vi rekommenderar inte detta i
dagsläget.

Editeringsbar färdigställandegrad i Vinstberäkning – styr om den beräknade
färdigställandegraden i vinstberäkningen ska vara editeringsbar.

Kontoplan
På de konton som ska användas i Standardkonton ska du välja intäktstypen från fliken Kostnad/Intäkt i
konteringsdimensionen Projekt.
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Standardkonton
Här anger du de konton som du ska använda för bokningar. Om du har angivit någon
konteringsdimension på projekttypen är det viktig att kontot har konteringsdimensioner satt till Ja på
dessa fält.

Vi rekommenderar att ha konteringsdimensioner satt till Ja på fältet Projekt på intäktskontona, och att
du kopplar dem mot intäktstypen som du ska använda för successiv vinstavräkning.

Märk att kontot Inkomstminskning/Förväntad förlust (balanskonto) används både för bokning av
beräknad förlust vid fast pris, samt för bokning av reducering av intäkt t.ex. på grund av för hög
förskottsfakturering jämfört med intäkt enligt färdigställandegrad.
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Om du vill ha tillämpning för konteringsdimensioner satt till Ja på projekt på balanskonton, kan du inte
ha någon typ av projektkostnad/intäkt vald på dessa konton. Beloppet kommer då att presenteras som
en intäkt/kostnad på projektet, vilket blir fel då det är en tillgångs-/skuldpost i balansräkningen. Detta
kan du styra via systeminställningen Tvingande att ange projektkostnadstyp i kontoplan.

För info! Om du anger Tvingande för konteringsdimensioner på konton för SVA måste du även
ange ett fast värde för detta i Standardkonton, så vi rekommenderar inte detta i dagsläget.

Verifikationsnummerserier/Journaler och integration av vinstberäkningsjournalen
Här ska du registrera verifikationsnummerserien för vinstberäkningen. Därefter väljer du integration
Via journal – Summerad för journalen Vinstberäkning och väljer den verifikationsnummerserie som du
registrerat.

Rättigheter
Det finns specifika rättigheter till rutinerna Vinstberäkning och Skriv ut vinstberäkningsjournal.

RollernaMonitor-ansvarig, Ekonomichef och Ekonomiassistent har rättigheter inbyggt till rutinerna.
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I rutinen Vinstberäkning kan du inte editera prognosvärden om du saknar rättighet att ändra projekt, i
och med att värdena uppdateras direkt i projektet vid spara.

Om du ändrar på rättigheter är det viktig att användare som har rättighet att ändra
vinstberäkning även har rättighet att ändra projekt. Annars kommer inte ändringar du gör på
prognosen i vinstberäkning att sparas på projektet.

Projektregister
I projektregister finns en del fält och funktioner som aktiverats genom de förberedande inställningarna.

Färdigställandegraden presenteras i huvudet på projektet enligt den beräkningsgrund som du valt på
projektet. I huvudet presenteras graden enbart i intervallet 1-100 %. Överstiger den beräknade
färdigställadengraden 100 % eller understiger 0 % visas procentsatsen i kursivt och rött. Om du för
muspekaren över procentsatsen visas den verkliga färdigställandegraden i en tooltip.

För huvudprojekt och där vinstberäkning görs på huvudnivå, visas färdigställandegraden i huvudet
baserat på samtliga projekt som ingår i huvudprojektet.

Fliken Allmänt
På fliken Allmänt finns sektionen Vinstberäkningsmetod där information visas om den valda metoden,
samt prissättning som finns på den aktuella projekttypen.
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I fältet Beräkningsgrund för färdigställandegrad ska du välja om det är utfallet på Kostnader eller
Timmar som ska ligga till grund för beräkningen, förvalt är Kostnader.

Det valet du gör här påverkar vad som ska ligga till grund för själva vinstberäkningen i rutinen
Vinstberäkning, samt den procentsats som kommer att presenteras i fältet Färdigställandegrad
huvudet på projektet.

Nivå för vinstberäkning sätts på projekttypen, men kan editeras på huvudprojekt. Inställningen
påverkar på vilken nivå vinstberäkningen ska göras. Om du väljer Huvudprojekt, så kommer
vinstberäkningen att summera samtliga underprojekt tillsammans med huvudprojektet och beräkning
utförs på huvudprojektnivå. Väljer du däremot Underprojekt som nivå kommer alla projekt som tillhör
huvudprojektet att hanteras som separata projekt med egna vinstberäkningar.

Fältet Nivå för vinstberäkning visas inte på underprojekt då det styrs utifrån inställning på
huvudprojektet, och för enskilda projekt är fältet inaktivt då det inte fyller någon funktion.

Fliken Kostnader/Intäkter
Färdigställandegraden beräknas på kostnader enligt utfall i förhållande till kostnader enligt prognos och
presenteras i summeringsfältet under kolumnen Kostnad för utfall.

Fliken Tidsuppföljning
Färdigställandegraden beräknas utifrån timmar enligt utfall i förhållande till timmar enligt prognos och
presenteras i summeringsfältet för kolumnen Utfall.

Fliken SVA-uppföljning
Denna flik visar en sammanställning av de vinstberäkningar som är utförda (journalen ska vara
utskriven/nollställd) för det aktuella projektet. Sammanställningen visar de förutsättningar som låg till
grund för beräkningen vid det tillfället den utfördes avseende prognos, utfall, färdigställandegrad,
påslag, avräkningsbeloppet samt om färdigställandegraden är ändrad manuellt.

Vinstberäkning
Arbetssättet för vinstberäkning är tänkt att du tar fram och sparar vinstberäkningen sist i varje månad,
efter att alla fakturor är bokförda och stämplingar/rapporteringar som kan påverka projektet och dess
beräkning är gjorda. Därefter skriver du ut vinstberäkningsjournalen med verifikationsdatum per den
sista för månaden. Det är alltid vinstpåslaget som används vid vinstberäkningen.

Innan du gör vinstberäkningen för perioden, ska du vända intäktsperiodiseringen för
föregående månad.

Förskottshantering – rekommendation vid vinstberäkning
Vi rekommenderar att du bokför förskotten på projekt där du arbetar med successiv vinstavräkning
mot resultaträkningen. Själva vinstberäkningen tar hänsyn till om förskottet är konterat i
balansräkningen eller i resultaträkningen. På utfallet i projektregister (även i projektuppföljning) där du
har bokfört förskottet mot ett balanskonto, kommer både förskottet och bokad vinst enligt
vinstberäkning visas som intäkt i utfallet.
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Det blir med andra ord dubbelt under den tid som förskottet finns kvar på balanskontot.

Rekommendationen är att bokföra förskotten via resultaträkningen på de projekt där du använder SVA
p.g.a. förklaringen ovan avseende visningen i projektregister/-uppföljning. Det finns dock funktionalitet
för att ta hänsyn till om förskott finns bokfört i balansräkningen:

Hänsyn tas till kvarvarande förskott som finns bokfört i balansräkningen.

I vinstberäkningen visas information om att det finns förskott bokförda i balansräkningen.

Det finns ett extra standardkonto för bokföring av vinstberäkning, så att balansomslutningen ska
bli korrekt. På så sätt undviks bokföring direkt på förskottskontot som kan vara kopplat till
momsrapporten, om vilande moms är aktiverat i systemet för förskott. Standardkontot
Motkonto för förskott bokförda på balanskonto (SVA-beräkning) finns på fliken för Redovisning
tillsammans med övriga standardkonton för SVA.

Exempel där Motkonto för förskott bokförda på balanskonto (SVA-beräkning)

används:
Motkonto för förskott bokförda på balanskonto (SVA-beräkning) används för bokning av vinstberäkning
för att ta hänsyn till eventuell kvarvarande förskott som finns i balansräkningen.

I exemplet nedan är ett förskott på 499 200 kr bokfört i balansräkningen. En färdigställandegrad på 67
% är angiven, så att den beräknade avräkningen 670 000 kr konteras som intäkt i resultaträkningen.
Dock kommer konteringen i balansräkningen att delas upp enligt bilden nedan.

Förskottet finns bokfört på konto 2420, men det kontot är kopplat till momsrapporten som inte ska
påverkas av vinstberäkningen. Därför ombokas förskottet på konto 2429. Eventuell mellanskillnad
bokförs som fordran på standardkontot för det, som i detta exempel är konto 1620.

Att göra vinstberäkning på projekt
För vinstberäkningen använder du rutinen Vinstberäkning, listtyp Generell.

I rutinen väljer du de projekt du vill genomföra beräkningar för via selekteringar. Fler selekteringsrader
finns i backstage. Du kan välja att titta på vissa projekt eller projekttyper i taget och spara varje
beräkning för sig och skriva ut journalen för samtliga i efterhand. Så länge journalen inte är nollställd
kan du göra om beräkningen.
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Det är enbart projekt med status 3 (Pågående) och som har Vinstberäkningsmetod vald på
projekttypen som visas i listan.

Obs! Om du arbetar med huvud-/underprojekt och har nivå Huvudprojekt för beräkningen, är
det viktig att du ser till så alla underprojekt som ska tas med i beräkningen har status 3
(Pågående). Underprojekt som har annan status än 3 kommer inte med i beräkningen.

Inställningar

Välj till och med vilken period beräkningen ska göras för, förvalt föreslås aktuell period. Välj om
beräkningen ska baseras på verkligt datum eller loggdatum avseende rapporteringar. Beräkningen är
baserad på loggposter och fakturor med verifikationsdatum/fakturadatum till och med vald period. Den
kan därför skilja sig lite mot värden i projektregistret som alltid visar aktuella värden.

Du kan också markera om budget ska visas, samt om du vill förmarkera samtliga projekt för spara.

Listan

Överst i listan visas de projekt som du bör titta närmare på. De kan ha en färdigställandegrad utanför
intervallet 0 - 100 % eller förlust om du använder fast pris. Dessa projekt visas även med en varning
med information i en tooltip och i valideringsrutan.

Om färdigställandegraden är utanför intervallet 0 - 100 % kommer varningen att ändras till validering
om projektet markeras med Ta med. Justering av prognos måste utföras så att färdigställandegraden
kommer inom tillåtet intervall innan aktuellt projekt kan sparas. Om systeminställningen Editeringsbar
färdigställandegrad i Vinstberäkning är aktiverad kan du också justera procentsatsen manuellt.

Under knappenMer info finns det möjlighet att visa ytterligare kolumner i listan. Dra ut de

kolumner du vill ha med på vald plats och spara layouten så att de finns kvar nästa gång du öppnar
rutinen.

Om du använder huvud-/underprojekt och har inställning att beräkning ska göras på huvudnivå, kan du
via drilldown se underliggande projekt och värden för beräkningen.

Editeringsmöjligheter i listan

När ett projekt är markerat med Ta med finns möjligheter att editera prognosvärden samt
färdigställandegraden (om systeminställning för det är aktiverad). Dessa ändringar påverkar
beräkningen av färdigställandegraden och den beräknade upparbetade intäkten.

Obs! Vid spara uppdateras automatisk prognosen i Projektregistret för det aktuella projektet.
Notera att projektet tas bort från listan så fort du sparat. Du kan dock alltid läsa in det igen för
samma period så länge journalen inte är nollställd.

Om du vill ångra editerade prognosvärden, markerar du raden och återställer prognosvärdena genom
att klicka på knappen Ångra ändringar på vald rad på funktionsmenyn. När du har sparat dina
ändringar går det inte längre att återställa prognosvärdena. Då måste du ändra dem manuellt efter att
du har läst in projektet i listan igen.
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I listan presenteras färdigställandegraden som projektet hade föregående period i en egen kolumn. Om
färdigställadegraden visas i kursiv stil editerades den manuellt föregående period. Om du för
muspekaren över värdet visas den beräknade färdigställandegraden i en tooltip.

Den beräknade upparbetade intäkten visas i kolumnen Beräknad avräkning och därefter visas även TG i
% efter avräkningen, som du kan jämföra mot TG i prognosen och budget för en rimlighetsbedömning.

Det är de projekt som du har markerat med Ta med och som sparats som sedan kommer att visas i
journalen för överföring till bokföringen.

Skriv ut vinstberäkningsjournal
När du har sparat vinstberäkningen så måste du skriva ut journalen för överföring av journalens värden
till bokföringen. Det går att göra i rutinen Skriv ut vinstberäkningsjournal.

Du kan selektera listan på projekt och projekttyp. Verifikationsdatumet som föreslås under
Inställningar är alltid den sista i aktuell period. Datumet som visas på varje projekts rad är den sista i
perioden där du sparade själva vinstberäkningen. I och med att vinstberäkningen görs per period finns
det enbart en beräkning per projekt. Om du har utfört flera beräkningar (kan enbart utföras innan
journalen är nollställd) för samma period så är det den senast sparade som finns i journalen.

Om du upptäcker fel i vinstberäkningen när journalen är nollställd, så får du göra eventuella rättningar
på ett manuellt verifikat.

Det finns två listtyper i rutinen: Vinstberäkningsjournal och Återutskrift – Vinstberäkningsjournal.

Vändningsverifikat
Vid utskrift av vinstberäkningsjournalen finns möjlighet att automatisk skapa ett vändningsverifikat.
Förvalt är detta markerat under Inställningar i rutinen Skriv ut vinstberäkningsjournal.
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Datum för vändningsverifikatet föreslås till den sista i perioden efter det datum du har valt i
datumfältet. Vid utskrift och nollställning av vinstberäkningsjournalen skapas automatiskt en
periodiseringspost för vändningsverifikatet. Du kan se periodiseringsposten i rutinerna för
periodisering.

Om du inte vill skapa vändningsverifikation automatiskt avmarkerar du inställningen. Du kan vända
verifikationen manuellt via rutinen Registrera verifikationer om du önskar.

För bokföring av vändningsverifikationen (periodiseringspost av typen vändningsverifikation) använder
du rutinen Frisläpp periodiseringar.

Här finns olika selekteringsmöjligheter, bland annat typen vändningsverifikation som används för
periodiseringsposten som skapas via utskrift av vinstberäkningsjournalen.

Rekommendationen är att du alltid vänder den upparbetade intäkten från föregående period
innan du gör vinstberäkningen för innevarande period.

Ångra journalen
Det finns möjlighet att makulera vinstberäkningsjournalen. Då skapas ett vändningsverifikat samt att
eventuell periodiseringspost tas bort. Om du har frisläppt periodiseringsposten kan du inte makulera
journalen. Notera att perioden/verifikationsnummerserien måste också vara öppen.

Uppföljningsmöjligheter
För successiv vinstavräkning (SVA) finns goda möjligheter att följa upp de beräkningar som är
genomförda i olika rutiner.

Projektregister – fliken SVA-uppföljning
Denna flik visar en sammanställning av de vinstberäkningar som är utförda (journalen ska vara
utskriven/nollställd) för det aktuella projektet. Sammanställningen visar de förutsättningar som låg till
grund för beräkningen vid det tillfället den utfördes avseende prognos, utfall, färdigställandegrad,
påslag, avräkningsbeloppet samt om färdigställandegraden är ändrad manuellt. Verifikationsnummer
där avräkningen blev konterad visas, samt vem som godkände beräkningen och när.
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Vinstberäkning – listtyp Tidigare beräkningar
Denna listtyp visar enbart tidigare beräkningar som är utförda och där vinstberäkningsjournalen för den
perioden är nollställd. Listan visar de förutsättningar som låg till grund för beräkningen vid det tillfället
den utfördes avseende prognos, utfall, färdigställandegrad, påslag och avräkningsbelopp. Det finns
flera selekteringsmöjligheter i listan.

Obs! Om du väljer ett intervall som går över flera perioder, summeras beloppen rakt av. Vilket
innebär att t.ex. samma prognos för samma projekt summeras flera gånger. Om du enbart
väljer en period kan listan användas som avstämning mot balansposten för den upparbetade
intäkten.

Fakturaunderlag – Försäljning och Inköp
Det går att lägga till Projekttyp som selekteringsrad. Kolumnen finns också tillgänglig under
Presentationer i backstage för visning i egna presentationer. Projekt på konteringsrader (som
konteringsdimension) finns i dessa två rutiner.

Lagervärde – Listan projekt
Listan bygger på poster rapporterade på projekt i lagerloggen. Du kan kontrollera de lagerloggsposter
som är rapporterade på projekt och som ligger till grund för saldot i listan i lagerloggen.

Förutsättningar:

Att du köper in mot projekt och förbrukar/säljer mot samma projekt.

Att du tillverkar mot projekt och säljer mot samma projekt.

Listan kräver en inleverans mot ett projekt för att artikeln ska visas i listan för aktuellt projekt. Listan
visar inget "verkligt saldo" på aktuell artikel utan enbart det som finns rapporterat enligt lagerloggen
mot projekt.

Exempel: Om du köper in 10 st. artiklar mot projekt A och förbrukar 10 st. utan koppling mot
projekt, innebär att du totalt har 0 st. kvar i saldo. Men om du selekterar på projekt A visar
listan 10 st. även fast totala saldot är 0. Om du köper in 10 st. mot projekt B och inventerar 5 st.
innebär det att det finns 5 st. kvar i totalt saldo. Men om du selekterar på projekt B visar listan
10 st. även fast totala saldot är 5 st.

Om du enbart har förbrukning/försäljning mot projekt, dvs. inga inleveranser är gjorda, kan du markera
Visa artiklar med negativt saldo på projekt för att visa dessa artiklar i listan.
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Det finns rutiner där du kan göra avrapporteringar som påverkar saldot där det idag inte finns stöd för
projekt, som t.ex. inventeringar. Om du upptäcker att rapporteringar är felaktiga, så kan du korrigera
dessa i rutinen Direkt lagerrapportering.

Tillverkningsorderlogg
Det finns möjlighet att lägga till Projekt i egna presentationer av listorna.

PIA-värde
Det finns möjlighet att selektera på Projekttyp samt Projekt.

Internredovisning
För Lagerlogg, Tillverkningsorderlogg, Kalkyldifferens och Faktureringslogg går det att lägga till Projekt
och Projekttyp. Du gör detta under Övriga villkor i rutinen Registrera konteringssätt.

Sida 15 av 15
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5


	Vinstberäkning
	Förskottshantering – rekommendation vid vinstberäkning
	Att göra vinstberäkning på projekt

	Inställningar för Successiv vinstavräkning
	Fliken Projekttyper
	Fliken Kostnader/Intäkter
	Fliken Vinstpåslag

	Rättigheter
	Projektregister
	Vinstberäkning
	Förskottshantering – rekommendation vid vinstberäkning
	Att göra vinstberäkning på projekt

	Skriv ut vinstberäkningsjournal
	Vändningsverifikat
	Ångra journalen

	Uppföljningsmöjligheter
	Projektregister – fliken SVA-uppföljning
	Vinstberäkning – listtyp Tidigare beräkningar
	Fakturaunderlag – Försäljning och Inköp
	Lagervärde – Listan projekt
	Tillverkningsorderlogg
	PIA-värde
	Internredovisning


