Sameining eigna
Í flestum tilfellum eru varanlegir rekstrarfjármunir aðgreinanlegir, en í nokkrum tilfellum þarf að sameina
færslur vegna aðgreiningar í rafrænum reikningum eða kostnaður sem fellur til og er innheimtur á öðrum
reikningi.
Eignir sameinaðar í Vinnusvæði eigna: Framkvæmt með að flytja eignalínur milli eigna

Forsendur


3 reikningar skráðir í AP. Skráðir inn á mismunandi tíma. Ath. allir með bókunardagsetningu
01.04.2017



Bókast allir svona:



3 eignir sem myndast í eignakerfinu v. þessara reikninga.
Ath. hafa í huga að ein eign = ein bókunarlína í AP.
Þar sem reikningarnir voru skráðir á mismunandi tíma þá náðist ekki að sameina þær í skjámyndinni
Fjöldaviðbætur í Eignakerfinu. Þess vegna mynduðust 3 eignir í eignakerfinu v. þessarar tölvu.
Þessar eignir þarf að sameina í eina eign. Kaupverð lokaeignarinnar á að vera 250.000
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Flytja eignalínur




Það er ekki hægt að sameina eignir í Vinnusvæði eigna.
Það er hins vegar hægt að flytja eignalínur á milli eigna.
Ef eignanúmer standa eftir eignalínulaus eru þau úrelt.

Aðferð:
1. Ákveða hvaða eignanúmer á að flytja á og hvaða eignanúmer verða úrelt. Í þessu tilviki verður
eignanúmer 454963 notað áfram en hin tvö verða úrelt (íhlutur og kreditfærsla). Ath. sama aðferð
notuð óháð því hvort eignin er tilkomin v. debet eða kredit reiknings.
2. Kalla upp fyrri eignina sem á að flytja.
Slóð: Eignir>Vinnusvæði eigna
Smella á hnappinn Upprunalínur

Velja báðar línurnar með því að smella í kassan fyrir framan hvora línu
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Smella á hnappinn Flytja í

Setja í fyrirspurnarham F11
Setja inn leitarskilyrði - Á eigninni sem á að flytja í (t.d. Eignanúmer)

Ctrl-F11 til að leita

Smella á Lokið
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Til að skoða stöðuna á eigninni eftir að búið er að flytja línuna

Smella á hnappinn Fyrningarbækur
Velja fyrningarbók, smella tvisvar á tab

Þarna sést að eignin er komin á 0.
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Enda svo á að úrelda eignina sem situr eftir á 0.

Smella á Úreldingar
Setja inn upphæð í Úreltur kostnaður = 0. Muna að skrá inn texta inní Athugasemdir til að auðvelda
rekjanleika ef færslan kemur til skoðunar, t.d. setja inn textan „Fellt út, sameinað eign 454963.“.

Smella á Lokið
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3. Kalla upp seinni eignina sem á að flytja.
Slóð: Eignir>Vinnusvæði eigna

Smella á Upprunalínur
Haka framan við þær línur sem á að flytja.

Smella á Flytja í
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F11 til að setja í fyrirspurnarham
Skrá inn Eignanúmer
Ctrl-F11 til að leita

Smella á Lokið
Mælt með að lokaskrefið sé að úrelda eignina. Hefur ekki bókhaldsleg áhrif þar sem eignin er
eignalínulaus og á 0 (sbr. valmynd Úreldingar á bls. 5).
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Rýna eignina sem stendur eftir

Eign kölluð upp í Vinnusvæði eigna
Slóð: Eignir>Vinnusvæði eigna
Smella á Fyrningarbækur

Skoða Núverandi kostnaðarverð eignarinnar. Passa að það stemmi miðað við þær leiðréttingar sem
búið er að gera. Smella á hnappinn Hætta við þegar búið að rýna.
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Til að skoða línurnar á bakvið eignina. Smella á Upprunalínur

Þarna sjást allar línurnar á bakvið eignina. Númerið á reikningnum úr AP, númerið á reikningslínunni
og birgjaupplýsingar. Til að flytja í Excel: Skrá>Flytja út á tækjastiku. Ath. þetta er hægt í flestum
skjámyndum.
Smella á Hætta við til að fara út úr skjámynd.
Til að skoða hvernig afskriftir bókast. Smella á Úthlutanir.

Ath. ef eignalína sem var bókuð með öðrum hætti er flutt á eignina þá hefur það ekki áhrif á það
hvert afskriftin bókast á upphafseigninni. Það þarf að fara hér inn og breyta ef hluti af afskrift
eignarinnar á til dæmis að bókast á annað viðfang.
Útg. 22.12.2017

9

Færslusaga og bókunarupplýsingar
Til að skoða færslusögu eignalínanna sem voru fluttar
Slóð: Fyrirspurnir>Færslusaga

Þegar eignalínur eru fluttar á eignina fá þær á sig færslutegundina LEIÐRÉTTING. Í þessu tilviki voru
eignalínur af annarri eigninni fluttar yfir á afskriftartímabil 11-17. Búið að opna afskriftartímabil 12-17
þegar línur af seinni eigninni fluttar.

Útg. 22.12.2017

10

Hægt er að skoða bókunarupplýsingar með eftirfarandi hætti:
Smella á þá línu sem á að skoða:
Smella á Verkfæri>Skoða bókhald

Leiðréttingarfærsla v. eignar nr. 454962

Skýring: Kostnaðarverðið 50.000 debet og kredit á sama streng. Af því bókunarstrengur á bakvið
báðar eignir sá sami. Hefði skipt meira máli ef sitthvort viðfangið t.d. á bakvið línurnar.
Uppsöfnuð afskrift líka flutt á milli. Sami strengur af því sama viðfang á bakvið.

Sjá fjárhagsupplýsingar á eign 454962
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Leiðréttingarfærsla v. eignar nr. 454964

Búið að afskrifa þessa eign mánuði lengur. Þess vegna eru afskriftarupphæðir aðrar.

Sjá færsluupplýsingar á eign 454964
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