Úrelding á stakri eign
Eignir > Vinnusvæði eigna
1. Kalla upp eign sem á að úrelda
2. Smella á Finna

3. Smella á Úreldingar

4. Velja Fyrningarbók
5. Smella á Tab hnapp
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Til viðbótar:






Athugasemdir: Skrá inn skýringu
Úreldingardagur: Núverandi afskriftarmánuður kemur upp. Hægt að velja eldri dagsetningu en þarf
að vera innan núverandi fjárhagsárs.
Tegund úreldingar: Frekari flokkun á um hvers konar úreldingu er að ræða
Úreltur kostnaður: Yfirleitt sama og Núverandi kostnaður
Einnig hægt að setja inn Söluverð (Proceeds of Sale) og Förgunarkostnað (Cost of Removal).

6. Smella á Lokið

7. Keyra keyrsluna Reikna hagnað og tap (Calculate Gains and Losses) til að sjá breytinguna.
ATH. þessi keyrsla keyrir sjálfkrafa þegar mánaðarlega afskriftarkeyrslan er keyrð. Þarf ekki að keyra
sérstaklega nema notandi vilji sjá breytinguna strax.
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8. Keyra Stofna bókhald – Eignir
Til að senda bókunarupplýsingar í Fjárhag (GL). ATH. þetta skref má bíða. Gera um leið og mánaðarleg
afskriftarkeyrsla er keyrð. Ath. þarna sérstaklega keyrt fyrir flokkinn Úreldingar. Ef autt þá flytjast yfir
allar óbókaðar færslur.

Úttak úr skýrslunni Stofna bókhald – Eignir. Sýnir hvernig úreldingin er að bókast.

Ath. Ágætt að skoða Fjárhagsfyrirspurn fyrir og eftir framkvæmd (Fyrirspurnir > Fjárhagsupplýsingar).
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Úrelding á eignahóp
Fjöldafærslur > Úreldingar > Stofna og endurnýta

1. Velja fyrningarbók og úreldingardags.
Ekki þarf að uppfæra söluverð (Proceeds of Sale) og förgunarkostnaður (cost og removal)
2. Sía á þau gögn sem á að úrelda t.d. ákv. eignanr. frá og til
3. Smella á Stofna
 Bíða eftir að keyrsla klárist
4. Kalla upp aftur
5. Smella á Create: Keyrsla fer af stað. Leyfa henni að klárast
6. Næst þarf að kalla aftur upp úreldinguna. (Refresh) F11-Ctrl F11. ATH. gott að leita t.d. eftir
úreldingardags., fyrningarbók eða fjöldafærslunúmeri.
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7. Smella á hnappinn Úrelda
 Skoða skýrsluna Fjöldaúreldingar
Listi þarf yfir þær eignir sem voru úreldar

Það sem tekur við eru sömu skref og þegar stök eign er úreld:
8. Keyra keyrsluna Reikna hagnað og tap (Calculate Gains and Losses) til að sjá breytinguna (valkvætt)
9. Keyra Stofna bókhald – Eignir (valkvætt)
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