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Inngangur
Þessi handbók er fyrir kerfishluta dk viðskiptahugbúnaðar. Hún er ein af mörgum handbókum og
hjálpargögnum fyrir dk viðskiptahugbúnaðinn.
Notandaviðmót dk viðskiptahugbúnaðar er allt myndrænt sem hefur þann kost í för með sér að
hægt er að opna marga og óskylda glugga samtímis og skoða gögnin frá ýmsum sjónarhornum.
Jafnvel er hægt að opna sama gluggann oft og nota þá t.d. mismunandi afmarkanir til að skoða
sömu upplýsingar.
Aðalvalmynd dk er staðsett á miðjum skjá og er tvískipt. Vinstri helmingur valmyndarinnar
inniheldur öll aðal kerfin, svo sem Fjárhagur, Skuldunautar, Lánardrottnar, Sölureikningar, Birgðir,
Innkaup, Verk, Laun og Almennt. Hægri helmingurinn inniheldur svo undirvinnslur hvers aðal kerfis
og er sá helmingur uppbyggður eins og tré sem notendur kannast við, sem dæmi í "Windows
Explorer".
Í þessari handbók er lýst notkun kerfishlutans Fjárhagur. Henni er ætlað að gefa notendum innsýn í
uppbyggingu og daglega notkun fjárhags í dk. Ekki er þörf á sérkunnáttu í bókhaldi til að hægt sé
að nota handbókina.
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Kerfishlutar fjárhags
Fjárhagskerfið er hjartað í dk viðskiptahugbúnaðinum því er nauðsynlegt að það sé alltaf til staðar,
þó aðeins eigi að nota hugbúnaðinn við sölu eða innkaup. Ástæðan fyrir þessu er sú að dk byggist
að hluta til á sjálfvirku gagnaflæði milli kerfishluta þar sem allar hreyfingar, hvort sem þær verða til
við sölu eða innkaup berast með skipulögðum hætti í fjárhaginn.
Grunnur fjárhagsins hefur að geyma bókhaldslykla og dagbækur til að skrá og bóka hreyfingar.
Öflugar uppflettivinnslur eru sem auðvelda allar fyrirspurnar- og leitaraðgerðir. Færslur má rekja
þangað sem þær enda, í fjárhag, eða til upprunans í hvaða undirkerfi sem er.
Fjárhagurinn skiptist í tvo hluta, grunn og viðbætur.

Grunnur :

Dagbók
Í dagbók fjárhags eru fylgiskjölin skráð inn. Við hönnun á fjárhagskerfinu hefur mikil áhersla verið
lögð á að gera þessa innskráningu eins þægilega og auðvelda sem frekast kostur er.

Bókhaldslykill
Fjárhagskerfið notar 10 stafa bókhaldslykil. Hann er í raun þungamiðja kerfisins. Með honum
höldum við utan um allar fjárhagslegar hreyfingar fyrirtækisins. Þegar nýr bókhaldslykill er
stofnaður má setja upp ýmsar skilgreiningar og tengja hann við staðlaðar fjárstreymisskýrslur.

Uppflettingar / fyrirspurnir
Allar uppflettingar og fyrirspurnir eru til fyrirmyndar í fjárhagskerfinu. Haldið er vel utan um allar
færslur og hvernig þær urðu til. Almennar uppflettingar eru þannig að skoða má hreyfingar á t.d.
einstökum bókhaldslykli, fylgiskjali, tilvísun, vídd (deild, verkefni eða viðfangsefni).

Skýrslur
Í fjárhagskerfinu er að finna aragrúa af skýrslum, bæði stöðluðum og uppsetjanlegum. Í fjárhag er
undirvinnsla sem heitir Skýrslur. Hún inniheldur allar staðlaðar skýrslur sem nauðsynlegt er að ná út
úr fjárhag. Allar skýrslur má skoða á skjá eða prenta á prentara.

Virðisaukaskattur
Fjárhagskerfið inniheldur sérstakt virðisaukaskattskerfi sem heldur utan um allan virðisauka sem
bókast í kerfinu. Grunneining virðisaukaskattskerfisins eru virðisaukaskattsflokkar og munum við
skoða þá sérstaklega á námskeiðinu. Allur bókaður virðisaukaskattur er tengdur einhverjum
virðisaukaskattsflokki.

Ársreikningur
Hægt er að skoða ársreikning hvenær sem hentar. Ársreikninginn er hægt að bera saman við önnur
tímabil eða fjárhagsáætlun.

Skráning á upphafsstöðu
Í upphafi þarf að skrá inn upphafsstöður á eignareikninga (færsla höfuðbókar). Þessa skráningu má
framkvæma í raun hvenær sem er, þ.e. ekki er nauðsynlegt að framkvæma hana áður en byrjað er
að færa hefðbundnar færslur, því oft liggja þessar stöður ekki allar fyrir um áramót. Þetta er
einungis gert í fyrsta sinn (í upphafi rekstrar), eftir það er staðan flutt milli ára með sérstakri
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aðgerð/vinnslu sem heitir Opnunarstöður. Hér má einnig skrá inn saldó tölur fyrri ára til að nota
sem samanburð í greiningarvinnslum og skýrslum.

Tilvísun
Tilvísun er nokkur konar auka vídd í dk, en lýtur þau ekki eins ströngum skilyrðum og hinar
hefðbundnu víddir (deild, verkefni og viðfangsefni). Tilvísun má nota til að taka saman ákveðnar
færslur á bókhaldslykli eða bókhaldslyklum. Hægt er að fletta upp hreyfingum á einstaka tilvísun og
prenta út ýmsar skýrslur. Tilvísanir er einnig hægt að nota til að skila launamiðum vegna aðkeyptrar
verktakavinnu.

Dagbókartextar
Hægt er að setja upp fastar lýsingar á færslum þannig að Texti, Bókhaldslykill og Tilvísun komi
sjálfkrafa þegar valið er að nota dagbókartexta í dagbók fjárhags.

Viðbætur:

Fjárhagsáætlun
Fjárhagsáætlun má setja upp fyrir hvert bókhaldstímabil. Setja má upp allt að fjögur áætlunarlíkön
fyrir hvert bókhaldstímabil. Síðan má velja um hversu djúpt á að fara í að setja inn fjárhagsáætlun.
Velja má áætlunarstig sem stjórnar því hversu djúpt er farið við að skrá inn áætlun. Í áætlunarstig
má velja: "Samtölulykla" eða "Bókhaldslykla". Áætlunin er síðan slegin inn á hvern mánuð,
ársfjórðung, hálft ár eða ár.

Fjárhagsgreining
Möguleiki er á því að halda annál um stöðu lykilstærða í rekstrinum, sjálfkrafa eins langt aftur í
tímann og óskað er. Annála má skoða að vild, t.d. með hjálp grafískra mynda og koma þannig auga
á þróun og sveiflur, t.d. í lausafjárstöðu, útistandandi viðskiptakröfum, hagnaði, lykiltölum um
arðsemi, lykiltölum um nýtingu fjármagns, lykiltölum um greiðsluhæfi og fleira.

Víddir
Deildir, verkefni og viðfangsefni eru þrjár viðbótar víddir í fjárhagskerfinu og í öllum öðrum
kerfishlutum dk. Merkja má allar færslur í kerfinu með deildar-, verkefna og/eða
viðfangsefnatáknum. Þannig má sjá tekjur og gjöld með hliðsjón af deildum, verkefnum og
viðfangsefnum.

Bankareikningar
Í fjárhag er að finna sérstakt kerfi til að halda utan um bankareikninga, þ.e. alla bókhaldslykla sem
tilheyra handbæru fé. Færslur má lesa beint frá banka inn í kerfið. Hægt er að prenta út yfirlit og
afstemma bankareikninga.

Uppgjör og skjöl
Vinnslan uppgjör og skjöl býður annars vegar upp á að vinna með dk gögn í Excel og hins vegar að
vinna með dk gögn í Word. Notandi getur stofnað sér möppur til að geyma Excel og Word skjöl í,
þannig getur hann haldið utan um skjöl sem tengjast beint eða óbeint dk gögnum fyrirtækisins.

Gjaldmiðlar
Ef valið er að vinna með gjaldmiðla þá er hægt að færa færslur á erlenda reikninga í viðkomandi
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mynt. Í fjárhag er síðan sérstök vinnsla sem reiknar og færir gengismun.
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Bókhaldslykill
Bókhaldslykillinn er í raun þungamiðja fjárhagskerfisins. Með honum höldum við utan um allar
fjárhagslegar hreyfingar fyrirtækisins. Mikilvægt er að vanda við uppbyggingu bókhaldslykilsins
þegar í upphafi og skipuleggja hann vel til að auðvelt sé að lesa út úr honum upplýsingar. Þegar
fyrirtæki er stofnað í dk viðskiptahugbúnaðnum má velja úr mörgum uppsettum bókhaldslyklum
sem fylgja með fjárhagsbókhaldinu.
Þegar bókhaldslyklar eru stofnaðir þá eru nokkur atriði sem hafa ber í huga:
Númeraröð ræður því hvernig bókhaldslyklar raðast upp í skjámyndum og skýrslum. Númerin eru
því notuð til að raða lyklunum saman og flokka þá upp.
Fyrirtæki stækka oft með tímanum og ýmislegt breytist. Til að hægt sé að takast á við breytta þörf í
uppbyggingu bókhaldslykilsins þarf að skilja eftir rými í lyklinum. Þetta er best gert með því að láta
lykilinn enda alltaf á sömu tölu, t.d. núlli og hafa jafnt númerabil milli þeirra, t.d. 10 (dæmi:
tekjulyklar gætu númerast 1010, 1020, 1030 o.s.frv.). Jafnframt getur verið gott að skilja eftir meira
rými milli kafla (sundurliðunarkafla).
Bókhaldslyklar flokkast annars vegar í rekstrarlykla og hins vegar í efnahagslykla. Rekstrarlyklar
flokkast síðan í "rekstrartekjur, rekstrargjöld, fjármagnsliði og aðra rekstrarliði". Efnahagslyklar
flokkast í "eignir, fastafjármuni, veltufjármuni, skuldir og eigið fé, eigið fé, langtímaskuldir og
skammtímaskuldir".

Stofnun bókhaldslykils
Til að stofna nýjan bókhaldslykil eða breyta bókhaldslykli veljum við frá aðalvalmynd fjárhags
vinnsluna Bókhaldslyklar.

Eftirfarandi mynd birtist þá.
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Nú má ýta á Insert takkann ef stofna á nýjan bókhaldslykil eða ýta á Enter takkann ef breyta á
viðkomandi bókhaldslykli.

Viðhaldsspjald (sjá mynd hér að ofan), sem inniheldur alltaf þrjá flipa: Almennt, Samtölur og
Skýrslur, birtist og skrá má inn viðeigandi upplýsingar. Viðhaldsspjaldið innheldur fleiri flipa þegar
við á, t.d. ef viðkomandi fyrirtæki er með víddir, gjaldmiðla o.fl.
Þau svæði sem eru á flipanum Almennt eru:
Svið

Gildi

Lykill

Bókhaldslykillinn þarf að fá númer sem má vera allt að 10 stafa langt.

Heiti

Bókhaldslykillinn þarf að fá eitthvað lýsandi heiti.

Flokkur

Tilgreina þarf hvort bókhaldslykillinn tilheyri rekstrarreikningi eða
efnahagsreikningi til að ársreikningur og saldótölur komi rétt út.

Undirflokkur

Í undirflokk er tilgreint hvaða lið í rekstrarreikningi eða efnahagsreikningi
bókhaldslykillinn tilheyrir. Það þarf að gera til að fá réttar niðurstöður í
greiningarvinnslum.

Tegund

Tilgreina þarf hvort um sé að ræða bókunarlykil eða fyrirsögn/samtölu.

VSK flokkur

Tilgreina þarf virðisaukaskattsflokk ef bókhaldslykillinn tengist
virðisaukaskattskerfinu.
Ef þörf er á því að tengjast Skattframtali rekstraraðila (RSK 1.04) þá þarf
hér að tilgreina viðeigandi númer sem vísar í þetta skattframtal. Með því
að ýta á F2 takkann á lyklaborðinu má fletta í töflu sem inniheldur þessi
númer.

RSK 1.04

Loka fyrir bókun

Hægt er að loka fyrir bókun færslna á bókhaldslykilinn.

Bein bókun

Leyfir aðeins sjálfvirkar færslur á bókhaldslykilinn.
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Mótlykill

Áramótasaldólykill

Hægt er að setja inn þann bókhaldslykil sem notaður er til að bóka á móti
bókhaldslyklinum sem verið er að stofna. Það flýtir fyrir í skráningu
dagbókar.
Ef saldóstaða um áramót á að fara á annan bókhaldslykil þá er það
tilgreint hér.

Debet/Kredit

Ef bókhaldslykillinn er eingöng notaður í kredit er hægt að tilgreina það
hér. Athugið að hér er einungis um tillögu að ræða.

Tilvísun

Hér er hægt að tilgreina tilvísun sem er síðan notuð sem tillaga þegar
verið er að skrá færslur á bókhaldslykilinn.

Skilyrði

Skilyrði fyrir tilvísun er: Valfrjálst: Notandi ræður hvort hann skráir
einhverja tilvísun með færslu eða ekki.
Tafla: Á hverri færslu verður að tilgreina einhverja tilvísun og hún verður
að vera til í tilvísunar-töflu. Skilyrt: Einungis uppgefin tilvísun má vera á
færslu. Má ekki slá inn: Tilvísun má ekki setja á færslu, þ.e. tilvísunarsvið
færslunnar er autt. Verður að slá inn: Á hverri færslu verður að tilgreina
einhverja tilvísun.

Ef stofna á bókhaldslykil sem er af tegundinni "Fyrirsögn/samtala" þá fá svæðin VSK flokkur og RSK
1.04 ekki gildi.
Þegar stofnaður er bókhaldslykill með tegundina "bókunarlykill" þá eru sjálfgefin gildi á flipanum
Samtölur þannig að lykillinn birtist í sundurliðun ársreiknings. Þannig að það þarf ekki að fylla í neitt
í þeim flipa nema um samtölulykil sé að ræða eða að það eigi að birta viðkomandi lykil
annarsstaðar en í sundurliðun ársreiknings. En kíkjum á næstu blaðsíðu og sjáum hvað hægt er að
gera á samtöluflipanum.

Fyrirsagnir og samtölur
Hægt er að stofna bókhaldslykil sem er bæði í senn fyrirsögn og samtala. Bókhaldslykill sem hefur
tegundina "Fyrirsögn/samtala" stýrir því hvernig fyrirsögn og samtölur fyrir hóp af bókhaldslyklum
prentast út í fjárhagsskýrslum eins og ársreikningi og fjárhagsgreiningu. Þá er nauðsynlegt að fylla
út í viðeigandi svæði á flipanum Samtölur. Ef við skoðum bókhaldslykilinn 011, Seldar vörur og
þjónusta:, sem er bæði fyrirsögn og samtala fyrir bókhaldslyklana frá 1000 til 1290, þá eru
eftirfarandi upplýsingar skráðar inn á flipann Samtölur.
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Samtölubilið segir til um hvaða bókhaldslyklar tilheyra þessari fyrirsögn/samtölu.
Samtölutegundin segir til um hvernig samtalan prentast út á skýrslur.
"Línusamtala" táknar að það prentast aðeins út ein lína fyrir þessa bókhaldslykla og textinn er sá
sem gefinn er upp í Texti á samtölu. Það prentast ekki út fyrirsögn né þeir bókhaldslyklar sem
tilgreindir eru í svæðinu Samtölubil.
"Grúppusamtala" táknar að það prentast út fyrirsögn, síðan prentast út allir þeir bókhaldslyklar
sem tilgreindir eru í Samtölubil og að síðustu prentast út samtala sem hefur þann texta sem gefinn
er upp í Texti á samtölu. Heiti bókhaldslykilsins prentast út sem fyrirsögn.
Á flipanum Skýrslur er hægt að stilla útlit hvers og eins bókhaldslykils, hvort sem er í ársreikningi
eða sundurliðun ársreiknings. Ef við skoðum bókhaldslykilinn 011, Seldar vörur og þjónusta:, sem er
bæði fyrirsögn og samtala fyrir bókhaldslyklana frá 1000 til 1290, þá eru eftirfarandi upplýsingar
skráðar inn á flipann Skýrslur.
Þau svæði sem eru á flipanum Skýrslur eru annarsvegar fyrir útlit Ársreiknings og hinsvegar fyrir
útlit Sundurliðun ársreiknings:
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Svið

Gildi

Ný blaðsíða

Í þetta svæði er hakað ef bókhaldslykillinn á alltaf að byrja á nýrri
blaðsíðu.

Feitletrað

Í þetta svæði er hakað ef bókhaldslykillinn á að vera feitletraður.

Skáletrað

Í þetta svæði er hakað ef bókhaldslykillinn á að vera skáletraður.

Undirstrik undir texta

Í þetta svæði er hakað ef bókhaldslykillinn á vera með undirstrik undir
textanum.

Undirstrik undir tölur

Í þetta svæði er hakað ef bókhaldslykillinn á vera með undirstrik undir
tölunni.

Línubil

Hér er gefið upp hversu margar auðar línur eiga að vera fyrir ofan
bókhaldslykilinn.

Vinstri spássía

Hér er gefið upp hversu mikið textinn á að vera inndregið vinstra megin.

Skýringarnúmer

Hér er gefinn upp tölustafur eða bókstafur sem skýringarnúmer fyrir
sundurliðun. Ath. tölvan getur númerað sundurliðanir sjálf.

Skrá má inn ýmsar viðbótar upplýsingar um bókhaldslykilinn með því að velja [F5 Valmynd] og
Minnisbók. Um minnisbók bókhaldslykil gildir það sama og gildir almennt um minnisbækur í dk,
eins og minnisbók vörunúmera, skuldunauta og lánardrottna. Hægt er að vera með mörg blöð og
getur hvert blað innihaldi margar síður. Prenta má valin blöð út úr minnisbókinni.

Afrita upplýsingar frá einum bókhaldslykli yfir í nýjan bókhaldslykil
Hægt er að afrita upplýsingar frá einum bókhaldslykli yfir í nýjan bókhaldslykil. Til að afrita
bókhaldslykil þarf að vera yfir þeim lykli í bókhaldslyklatöflunni sem á að afrita og ýta á Alt + Insert
takkann og þá stofnast nýr bókhaldslykill með öllum upplýsingum sem eru inn á þeim bókhaldslykli
sem afritað er frá. Nú þarf einungis að breyta númeri og heiti ef aðrar upplýsingar eiga að gilda.
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Prentun bókhaldslykla
Hægt er að prenta út nokkrar tegundir af listum yfir bókhaldslykla. Prentun á
bókhaldslyklum má nálgast á tvo vegu. Annars vegar undir Fjárhagur – Skýrslur
– Bókhaldslyklar og hins vegar undir Fjárhagur – Bókhaldslyklar – [F5 Valmynd ]
Skýrsla – Bókhaldslyklar. Við skulum nú skoða nokkrar útprentanir og veljum
fyrst vinnsluna Skýrsla – Bókhaldslyklar.
Í þessari vinnslu má prenta út þrjár tegundir lista yfir bókhaldslyklana. Í fyrsta
lagi hefðbundinn lista, í öðru lagi má prenta út einungis bókunarlykla. Það er
gert með því að merkja við valkostinn Einungis bókunarlyklar á flipanum: Valkostir og í þriðja lagi
má prenta út ítarlegan lista sem sýnir ítarlegri upplýsingar um hvern bókhaldslykil. Þessi listi er
valinn með því að merkja við Ítarlegur listi á flipanum: Valkostir.
Hreyfingar bókhaldslykils býður okkur að skoða færslur á viðkomandi bókhaldslykil.
Vinnslan Saldótölur birtir töflu yfir bókhaldslyklana ásamt byrjunarstöðu, stöðu hreyfinga og stöðu
í lok tímabils hvers bókhaldslykils. Saldótölurnar má prenta út með því að smella á F7 Prenta og
prentast þá út nokkurs konar rekstrar- og efnahagsyfirlit. Sjá hreyfingar sem eru á bak við saldó
bókhaldslykils með því að smella á dálkafyrirsögn bókhaldslykils (örvahnappinn).

Ctrl + T - Upplýsingatré bókhaldslykils
Upplýsingatré bókhaldslykils birtir yfirlitsmynd yfir þá liði sem tengjast völdum bókhaldslykli. Þetta
er mjög öflug og notendavæn vinnsla. Upplýsingatré bókhaldslykils má velja með því að smella á tré
hnappinn uppi á tækjastikunni, nota eftirfarandi lyklaborðssamsetningu: Ctrl + T eða velja
Upplýsingatré frá F5 Valmynd.

Með því að smella á örvarnar er hægt að opna og loka tréinu. Eins er hægt að hægri smella með
músinni á viðeigandi lið í tréinu og velja þenja eða draga saman.
Til að bæta inn í tréið eða breyta lið er hægt að smella með músinni á hnappinn Valkostir og velja
þar viðeigandi valkost eða með því að tví smella með músinni á viðkomandi lið í tréinu. Sem dæmi
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ef setja á inn RSK104 merkingu þá má tví smella með músinni á RSK104 og opnast þá RSK104 taflan
og má þá tví smella á viðeigandi RSK104 númer.
Eins og sést á myndinni þá sjást hér ýmsar gagnlegar upplýsingar um viðkomandi bókhaldslykil. Sjá
má upplýsingar um þær hreyfingar sem hafa verið bókaðar á bókhaldslykilinn og ef bókhaldslykillinn
á einhverjar óbókaðar hreyfingar í dagbókum.
Þetta Upplýsingatré er mjög gagnlegt þegar þörf er á því að sjá yfirlit yfir þá liði sem tilheyra
viðkomandi bókhaldslykli.
Upplýsingatré bókhaldslykils má prenta út með því að smella á hnappinn [F7 Prenta] og síðan
hversu ýtarlegt.
Upplýsingatré bókhaldslykils má senda yfir í Excel til frekari úrvinnslu með því að smella á hnappinn
[Valkostir ] og velja Senda yfir í Excel.
Ef valin er vinnslan Vörpun bókhaldslykla fáum við mynd sem gefur möguleika á að tengja
bókhaldslykla annars kerfis við bókhaldslykla dk.
Í vinnslunni Minnisbók getum við skráð minnisatriði um viðkomandi bókhaldslykil.
Með því að velja Tengdar skrár þá getum við tengt skrá við bókhaldslykilinn. Þannig er hægt að
tengja samninga eða önnur skjöl við viðkomandi bókhaldslykil.
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Skráning á færslum (fylgiskjölum)

Mikilvægur hluti fjárhagsins er innskráning á færslum (fylgiskjölum). Við hönnun á dk
Viðskiptahugbúnaðinum hefur mikil áhersla verið lögð á að gera þessa vinnslu sem þægilegasta til
að auðvelda fyrir innslætti. Við veljum vinnsluna Dagbók frá aðalvalmyndinni. Þá birtist tafla sem
sýnir þær dagbækur sem eru í vinnslu. Ef engin dagbók er óuppfærð þá birtist tóm tafla eins og
eftirfarandi mynd sýnir.

Ef ýtt er á Insert takkann á lyklaborðinu eða smellt með mús á hnappinn [INS Ný ] þá verður til ný
dagbók. Notandi gefur henni síðan heiti sem lýsir innihaldi dagbókarinnar og velur viðeigandi
bókhaldstímabil. Dagbókinni má einnig gefa allt að 4 stafa auðkenni. Að þessu loknu má byrja að
skrá inn færslur. Almennt er slegin inn dagsetning, texti, fylgiskjal, tegund, bókhaldslykil, tilvísun og
upphæð. Tegund er að öllu jöfnu "Fjárhagur" (0) sem þýðir að færslan færist eingöngu í fjárhaginn.
Velja má "Skuldunautar" (1), "Lánardrottnar"(2), "Verk“(3) og "Laun"(4) sem tegund ef færa á í þau
undirkerfi.
Þegar notandi telur sig vera búinn að færa í dagbókina þær færslur sem
hann ætlar að færa í það skiptið þá ýtir hann á Esc takkann eða smellir á
[ESC Hætta] hnappinn til að fara úr innsláttarham. Hann smellir á
hnappinn [F5 Valmynd] eða ýtir á F5 takkann á lyklaborðinu til að fá upp
valmynd og í henni velur hann Yfirfara skráningu. Kerfið fer nú yfir allar
færslur sem búið er að skrá inn og birtir villur, ábendingar og
athugasemdir. Ef engar villur koma fram við yfirferðina má prenta út
dagbókina með því að velja Prenta skráningu úr valmyndinni og síðan
Uppfæra skráningu.

16

dk Viðskiptahugbúnaður - Fjárhagur

Dæmi
Við skulum nú taka dæmi um skráningu á þrem fylgiskjölum. Í fyrsta lagi greiðslu reiknings fyrir
ritföng, í öðru lagi vörukaup og í þriðja lagi innborgun frá skuldunaut.

Við sjáum þessar færslur í dagbókinni hér fyrir ofan.
Ritföng keypt í Griffli að upphæð kr. 6.325 eru skráð á bókhaldslykil 4460 sem heitir Pappír,
prentun og ritföng og vegna þess að hann tengist virðisaukaskatti þá lækkar tölvan innslegnu
upphæðina og skráir á hann nettó upphæðina kr. 5.040 og virðisaukinn kr. 1.285 skráist sjálfkrafa á
bókhaldslykilinn 9511 sem heitir Innskattur v/rekstrar 25,5%. Mótfærslan skráist síðan á banka,
bókhaldslykil 7810.
Keyptur er HP prentari að upphæð kr. 17.900. Hann skráist á bókhaldslykilinn 4240 sem heitir
Gjaldfærð áhöld og tæki. Á sama hátt og í fyrri færslu þá skráir tölvan nettó upphæðina kr. 14.263
og virðisaukinn skráist síðan sjálfkrafa á bókhaldslykilinn 9511. Mótfærslan er skráð á lánardrottin
númer 6804972069 og í dálkinn Tegund er valið "Lánardrottnar".
Skuldunautur greiðir okkur inn á banka kr. 36.000. Við skráum það þannig að í dálkinn Tegund
veljum við "Skuldunautar" og sláum síðan inn númer skuldunauts, 6464622960. Mótfærslan er
síðan skráð á banka.
Tilvísunarsvæðið má nota að vild. Slá má í það hvort sem er texta eða tölur. Þegar verið er að skrá
færslu sem á að bókast á skuldunaut eða lánardrottin þá þarf að velja í svæðið Tegund annað hvort
"Lánardrottnar" eða "Skuldunautar" og síðan að slá inn númer viðkomandi skuldunautar eða
lánardrottins. Út frá viðkomandi skuldunaut eða lánardrottni finnur kerfið út viðeigandi
bókhaldslykil fjárhags, þ.e. safnreikning skuldunauta eða lánardrottna.
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Hjálpartakkinn F11
Þegar verið er að skrá inn upphæð þá er hægt að láta tölvuna meðhöndla upphæðina sem "nettó"
með því að slá á F11 takkann þegar búið er að slá inn upphæðina, þ.e. nettó upphæð er slegin inn
og síðan á F11. Tölvan bætir þá vsk ofan á innslegna upphæð og stofnar vsk færslu. Innslegin
upphæð verður síðan óbreytt á stofnfærslunni.
Þegar verið er að skrá inn færslu í dagbók bjóðast nokkrar hjálparaðgerðir. Þær má velja úr
valmyndinni (smella á hnappinn [F5 Valmynd ]).

Yfirfara dagbók (tékka / villuleita dagbók)
Eins og fyrr er getið þá þarf að láta tölvuna villuleita dagbókarskráninguna. Það er gert með því að
velja [F5 Valmynd ] og síðan vinnsluna Yfirfara dagbók. Þegar tölvan yfirfer dagbók þá framkvæmir
hún áþekka villuleit og í skráningunni til að finna allar bókunarvillur sem hugsanlega koma fyrir í
dagbókinni. Athugað er hvort fylgiskjöl stemmi og hvort dagbókin stemmir debet og kredit. Ef villur
finnast þá er ekki hægt að uppfæra dagbókina. Notandi þarf að leiðrétta þær og láta yfirfara
dagbókina aftur. Prenta má út villulistann og sýnir tölvan á honum hvar villur eru að finna í
dagbókinni. Er þá hægt að leiðrétta þær og láta tölvuna framkvæma villuleit aftur.

Prenta dagbók
Hægt er að prenta út tvær gerðir af dagbókarlista. Annarsvegar er um
að ræða hefðbundinn dagbókarlista sem sýnir allar færslur í
dagbókinni og koma þær í sömu röð og þær voru skráðar inn. Hins
vegar er um að ræða svokallaðan afstemmingarlista. Hann sýnir allar
færslur í dagbókinni í röð á bókhaldslykla og innan bókhaldslykla í röð
á dagsetningar. Þessi listi hentar vel til að finna skráningarvillur, t.d. ef
skrifstofukostnaður hefur óvart verið færður á laun eða vaxtakostnað.
Mælt er með því að skrifa út þennan svokallaða afstemmingarlista og lesa vel yfir hann áður en
dagbókin er síðan uppfærð.
Til að velja útprentun á þessum afstemmingarlista þá þarf að merkja við: Prenta dagbókfærslur í
bókhaldslyklaröð.

Uppfæra dagbók
Þegar búið er að villuleita dagbókina og í ljós hefur komið að dagbókin er villulaus, þ.e. stemmir
debet og kredit og engar skráningarvillur finnast þá þarf að velja Uppfæra dagbók úr valmyndinni
sem kemur upp þegar ýtt er á F5 hnappinn. Notandi þarf að vera staddur inni í þeirri dagbók sem
hann vill uppfæra. Einungis er hægt að uppfæra eina dagbók í einu.

Skoða hreyfingar Ctrl T
Hér má skoða allar hreyfingar á völdum bókhaldslykli. Notandi getur t.d. verið staddur í
innsláttarreitnum fyrir bókhaldslykil og slegið inn bókhaldslykil og síðan á Ctrl T. Þá birtast allar
hreyfingar bókhaldslykilsins ásamt þeim færslum hafa verið skráðar á hann í dagbókinni. Þetta
getur t.d. verið þægilegt ef búið er að færa margar færslur á bankareikning og notandi vill sjá
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hvernig hann stendur á því augnabliki þegar verið er að færa nýja færslu á hann.

Setja fylgiskjöl
Hér má setja inn nýtt fylgiskjalsnúmer á færslur í dagbókinni, breyta ákveðnum fylgiskjölum og
fleira.

Bakfæra fylgiskjöl
Hér er hægt að bakfæra uppfært fylgiskjal. Valið er númer þess fylgiskjals sem bakfæra á og gefið
upp nýtt fylgiskjalsnúmer, ný dagsetning og nýr texti. Ekki er leyfilegt að bakfæra fylgiskjal úr
undirkerfum.

Breyta dagsetningum
Ef svo óheppilega vill til að dagsetningar í dagbókinni eru ekki réttar er hægt að breyta þeim í
þessari vinnslu.

Uppsett fylgiskjöl
Hægt er að setja upp form fylgiskjala sem síðan eru fyllt út og flutt í dagbókina. Þetta getur verið
hentugt þegar verið er að færa reglulega samskonar fylgiskjöl s.s. söluuppgjör og launauppgjör.

Vinna í haus
Hér er hægt að breyta upplýsingum í haus dagbókarinnar svo sem nafni dagbókar.

Uppsetning dagbókar
Í uppsetningu má stilla til hvernig slegið er inn í dagbókina. Velja má hvort upplýsingar úr reitum
afritast í næstu reiti og hvort eigi að slá inn í reitina. Einnig er stillt af hvort dagsetningar á fylgiskjali
eigi að vera þær sömu o.fl.

Til athugunar:
Þó að bókhaldslyklar séu ákveðnir fyrir tekjur, gjöld, eignir og skuldir þarf að bóka upphæðir með
formerki (plús eða mínus). Í dk eru allar tölur plústölur nema annað sé slegið inn. Í dagbókinni og
flestum uppflettingum birtast kredit tölur með rauðu letri. Í útprentunum birtast þær ýmist innan
sviga eða með mínusmerki fyrir aftan töluna.
Munið að tekjur og skuldir (t.d. lántaka og ógreiddur kostnaður) eru yfirleitt færðar inn sem
mínustölur en gjöld og eignir sem plústölur.
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Lánardrottnar – Bókun fylgiskjala
Í viðbót við hefðbundna bókun fylgiskjala í dagbók fjárhags má bóka lánardrottnafærslur í
lánardrottnakerfinu. Bókun lánardrottnahreyfinga fer fram undir liðnum Skrá reikninga.

Eftir að valið hefur verið að skrá reikninga opnast tafla yfir skráða reikninga.

Þarna þarf að velja [INS Ný] til að skrá reikningana inn. Ekki er nauðsynlegt að skrá og bóka allan
reikninginn í einu heldur er hægt að skrá færsluna í nokkrum skrefum og vinna færsluna eins og
20
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hentar fyrirtækinu.

Skráning reikningsins hefst í glugganum Almennar upplýsingar en í raun má segja að hann skiptist í
tvennt. Annarsvegar lánardrottnafærsluna og hins vegar fjárhagsbókhaldsfærsluna. Í efri hluta
gluggans eru skráðar upplýsingar sem fram koma á reikningnum s.s. dagsetning reiknings,
reikningsnúmer, upphæð o.fl. Hægt er að láta lánardrottnakerfið koma með uppástungur um texta
og einnig að skrá sjálfkrafa fylgiskjalanúmer. Í flipanum OCR upplýsingar þá er hægt að setja inn
greiðsluupplýsingar reikningsins. Í neðri hlutanum er síðan reikningurinn færður á þá bókhaldslykla
sem hann á að færast á. Þegar lokið hefur verið við að skrá allar upplýsingar sem þarf er hægt að
bóka reikninginn með því að velja [F5 Valmynd] og Bóka reikning eða úr fyrri töflunni [F5 Valmynd]
og Bóka reikninga.
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Greiða reikninga
Hægt er að greiða þá reikninga sem bókaðir eru í dk. Farið er í Greiða reikninga og opnast
eftirfarandi tafla yfir óbókaðar greiðslur. Farið er í [INS Ný] og þar opnast val fyrir greiðslu
reikninga.

Í greiðslubókinni koma allir þeir reikningar sem eru ógreiddir (ójafnaðir), velja þarf þá reikninga
sem greiða á með því að smella á (+) hnappinn og kemur þá upphæðin til greiðslu í dálkinn „Greitt
nú“. Ef valinn var rangur reikningur til greiðslu má smella á (-) og þá fer upphæðin út. Ef greiða á
alla reikningana, þá er hægt að merkja alla reikninga í einu til greiðslu og er það gert í [F5 valmynd]
-> Merkja alla reikninga til greiðslu
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Greiðslubókin skoðar hverjar greiðsluupplýsingarnar eru á reikningunum og ef engar
greiðsluupplýsingar voru skráðar á reikninginn, þá er hægt að bæta þeim við í greiðslubókina með
því að fara í [F5 valmynd] -> Skoða/breyta OCR

Farið er í [F5 valmynd] -> Prenta bankaskilagrein, þar þarf að velja gerð bankaskráar en hún fer
eftir bönkum. Einnig þarf að velja Slóð og heiti fyrir bankaskránna sem lesa þarf síðan inn í
fyrirtækjabankann.
Ef fyrirtæki eru með rafræn skilríki á korti frá auðkenni.is þá er hægt að greiða greiðslubunkann
beint úr dk og opnast þá glugginn hér hægra megin að neðan.
Þegar greiðsla hefur verið staðfest er hægt að bóka greiðslurnar, en það er gert í [F5 valmynd] -> Bóka
greiðslu

Uppflettingar/fyrirspurnir
Allar uppflettingar og fyrirspurnir eru til fyrirmyndar í dk. Haldið er vel utan um allar færslur og
hvernig þær urðu til. Almennar uppflettingar eru þannig að skoða má hreyfingar á t.d. einstökum
bókhaldslykli, fylgiskjali, tilvísun, vídd (deild, verkefni eða viðfangsefni) eða saldó tölum. Afmarka
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má við nánast hvað sem er, svo sem deild, dagsetningu, eindaga, tilvísun eða fleira.

Hreyfingar bókhaldslykla

Við sjáum hér hreyfingar eins bókhaldslykils. Við höfum möguleika á því að skoða nánar færslur
tengdar viðkomandi hreyfingu með því að smella á stækkunarglerið í viðkomandi haus.
Ef ætlunin er að skoða allar færslur allra bókhaldslykla er einfaldlega sett stjarna [*] í reitinn fyrir
bókhaldslykil. Í framhaldi af því er hægt að flokka eftir hverjum þeim dálk sem hentar. Þegar
skoðaðar eru allar færslur er líka hægt að velja tímabil óháð bókhaldstímabilum. Þegar tímabil er
valið þá eru einfaldlega slegnar inn þær dagsetningar sem skoða á. Þannig er hægt að skoða t.d.
allar hreyfingar á skuldbréfi frá upphafi.
Þegar búið er að lesa inn hreyfingar fyrir það tímabil sem vinna á með er hægt að flokka
hreyfingarnar niður eftir þörfum hvers og eins. Hægt er að bæta við dálkum og eins að fella niður
dálka í skoðuninni. Til að bæta inn dálkum er hægri smellt á skjáinn og valið úr fellivalmyndinni (eða
valið [CTRL+ALT+S]). Þurfi að fella út dálka er hægt að smella á fyrirsögnina á viðkomandi dálk og
draga hann upp á ljósgráa svæðið ofan við töfluna. Þegar þeir dálkar eru komnir sem á að nota er
hægt að fara að vinna með þessa uppflettingu. Með því að smella á dálkafyrirsögn má raða
uppflettingunni eftir þeim dálki. Eins er hægt að smella á pílu hægramegin í fyrirsögninni til að
flokka færslur nánar, þá er bæði hægt að haka við val eða filtera færslurnar.
Úr fellivalmyndinni sem birtist þegar er hægri smellt á töfluna er líka hægt að flytja færslurnar í t.d.
Excel, senda listann með tölvupósti, prenta o.fl.
Með því að toga fyrirsögn á dökkgráa svæðið ofan við töfluna flokkast öll uppflettingin eftir þeim
dálki. Hægt er að toga margar fyrirsagnir upp og þannig er flokkað eftir fleiri en einu svæði hverju á
fætur öðru.
Eftirfarandi uppflettivinnslur (fyrirspurnir) eru í Fjárhag:
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Hreyfingar. Sýnir hreyfingar fyrir tiltekið tímabil á bókhaldslyklum skv. vali, sbr. mynd hér á undan.
Fylgiskjöl. Flettir upp völdu fylgiskjali og sýnir allar hreyfingar sem hafa verið færðar á það.
Tilvísun. Flettir upp valinni tilvísun og sýnir allar hreyfingar sem hafa verið færðar á hana fyrir
tiltekið tímabil.
Víddir. Flettir upp hreyfingum á valdri deild, verkefni eða viðfangsefni og völdum bókhaldslykli.
Saldótölur. Flettir upp saldó bókhaldslykla fyrir valið tímabil. Hér er nokkurs konar rekstrar- og
efnahagsyfirlit. Skoða má hreyfingar sem liggja að baki saldó bókhaldslykilsins.
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Skýrslur
dk býður upp á ýmsar útskriftir á bókhaldsgögnum, út frá breytilegum valforsendum. Nefna má
sem dæmi: Dagbókarlista, hreyfingalista, aðalbókarlista, hreyfingalista tilvísana, hreyfingalista
fylgiskjala og ársskýrslur. Allar skýrslur má prenta á skjá til skoðunar áður en þær eru sendar út á
prentara. Flestar skýrslurnar komast vel fyrir á A4 blaði.
Fyrir flestar skýrslur má velja tímabil, t.d. heilt bókhaldstímabil (01.01.2018 – 31.12.2018) eða hluta
úr bókhaldstímabili. Afmarka má við bókhaldslykla, fylgiskjöl, tilvísanir, víddir og fleira. Í
handbókinni Grunnur, er fjallað nánar um þá möguleika sem notandi hefur við prentun á skýrslum.
Þegar valin er ákveðin skýrsla kemur upp valgluggi þar sem slá má inn ýmsar afmarkanir, svo sem
bókhaldslykil, fylgiskjal og dagsetningu. Undir flipanum Valkostir eru frekari möguleikar varðandi
valda skýrslu og undir flipanum Röðun er hægt að velja um í hvaða röð færslur raðast í skýrslunni.
Að lokum má síðan prenta skýrsluna út á prentara eða skjá.

Hjálpartákn
Í afmörkunarreitum má nota tvö hjálpartákn. Þau eru ! og *. Um þau gildir eftirfarandi: ! er notað til
að sleppa liðum og * ef taka á allt.
Dæmi:
!1000 táknar allt nema 1000
1000..6999,!4000..4999 táknar allt á bilinu 1000 til 3999 og
5000 til 6999. 100* táknar allt sem byrjar á 100
!150* táknar allt nema sem byrjar á 150.
Allar skýrslur má prenta á prentara eða skjá. Ef skýrsla er prentuð á skjá þá má síðan prenta hana á
prentara með því að smella á prentara hnappinn. Flestar skýrslur má senda yfir í Excel, senda með
tölvupósti eða prenta út í skrá á html formati. Fletta má yfir á næstu síðu eða fyrri síðu með því að
26

dk Viðskiptahugbúnaður - Fjárhagur

smella á hnappinn ör til hægri eða ör til vinstri eða Page Up eða Page Down hnappinn á
lyklaborðinu.
Eftirfarandi skýrslur eru að finna undir Fjárhagur - Skýrslur:

Hreyfingalisti. Þessi skýrsla sýnir færslur fyrir tiltekið tímabil í röð á bókhaldslykla og innan
bókhaldslykla í röð á dagsetningar.
Fylgiskjalalisti. Þessi skýrsla sýnir færslur fyrir tiltekið tímabil í röð á fylgiskjöl.
Víddir. Ef víddir eru í notkun þá má velja nokkrar sérhæfðar skýrslur á víddirnar. Þessi skýrslur eru
"Deildir – bókhaldslyklar", "Deildir – verkefni" og "Deildir – viðfangsefni". Þær sýna færslur færðar á
einstaka vídd (deild, verkefni eða viðfangsefni).
Hreyfingar tilvísana. Þessi skýrsla sýnir færslur fyrir tiltekið tímabil í röð á tilvísanir og innan
tilvísana í röð á bókhaldslykla. Velja má um að fá eingöngu stöðulista tilvísana og þá sundurliðað á
bókhaldslykla eða að fá hreyfingar tilvísana. Þessi skýrsla er mjög gagnleg þegar verið er að
undirbúa prentun á launamiðum.
Uppfærðar dagbækur. Hér er hægt að prenta út uppfærðar dagbækur.

Aðalbók. Þessi skýrsla sýnir stöðu bókhaldslyklana. Velja má að fá hefðbundna aðalbók, vinnulista,
ítarlega aðalbók og RSK 1.04 sundurliðun.
Bókhaldslyklar. Prentar út bókhaldslyklana. Nánar er fjallað um þessa skýrslu í kaflanum um
bókhaldslykla.
Aðrar skýrslur eru að finna undir viðeigandi undirkerfum fjárhags, svo sem skýrslur
virðisaukaskatts, fjárhagsáætlana, bankareikninga, eigna, ársreikninga og er fjallað nánar um þær
þegar fjallað er um tiltekið undirkerfi.
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Virðisaukaskattur
dk Viðskiptahugbúnaðurinn inniheldur sérstakt
virðisaukaskattskerfi sem heldur utan um allan virðisaukaskatt
sem bókast í hugbúnaðinum. Eins og áður hefur komið þá fylgja
nokkur uppsett fyrirtækjaform. Þessi fyrirtækjaform innihalda
uppsetta virðisaukaskattsflokka, tilbúna til notkunar.

Virðisaukaskattsflokkar
Grunneining virðisaukaskattskerfisins eru virðisaukaskattsflokkar. Allur bókaður virðisaukaskattur
er tengdur einhverjum virðisaukaskattsflokki. Þessir virðisaukaskattsflokkar eru notaðir til þess að
flokka virðisaukaskattinn eftir eðli hans. Þeir tengjast þeim bókhaldslyklum sem bera
virðisaukaskatt. Þegar færsla er skráð á bókhaldslykil sem merktur er ákveðnum
virðisaukaskattsflokki skiptist hún upp í stofnfærslu og virðisaukaskattsfærslu. Upphæð
virðisaukaskattsfærslunnar fer eftir þeirri virðisaukaskattsprósentu sem gefin er upp á viðkomandi
virðisaukaskattsflokki og sú færsla bókast síðan á þann bókhaldslykil sem tilgreindur er á
viðkomandi virðisaukaskattsflokki.
Hér sjást dæmigerðir virðisaukaskattsflokkar sem fylgja með dk Viðskiptahugbúnaðinum.

Til að stofna nýjan virðisaukaskattsflokk má ýta á Insert takkann eða á Enter ef breyta á völdum
virðisaukaskattsflokki.
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Þau svæði sem þarf að fylla inn í eru:
Svið

Gildi

VSK flokkur

Virðisaukaskattsflokkurinn þarf að fá auðkenni sem má vera allt að 4
stafa langt. Mjög algengt er að láta innskattsflokka fá númerið I1 til
I9 og útskattsflokka fá númerið U0 til U9.

Lýsing

Virðisaukaskattsflokkurinn þarf að fá eitthvað lýsandi heiti.

Tegund

Tilgreina þarf hvort virðisaukaskattsflokkurinn tilheyri innskatti eða
útskatti. Afar mikilvægt er að allir virðisaukaskattsflokkar fyrir
innskatt séu af tegundinni "Innskattur" og virðisaukaskattsflokkar
fyrir útskatt séu af tegundinni "Útskattur" að öðrum kosti prentast
ekki virðisaukaskattsskýrslan og ýmsar sundurliðunarskýrslur fyrir
virðisaukaskattinn rétt út.

Prósenta

Hér þarf að tiltaka rétta virðisaukaskattsprósentu. Algengt er
að prósentan sé 0, 11 eða 24.

Bókunarlykill

Hér er gefinn upp sá bókhaldslykill sem
virðisaukaskattsfærslan bókast á.

Í notkun

Ef hér er hakað við þá er virðisaukaskattsflokkurinn í notkun í
fjárhag. Hér er sjálfgefið að virðisaukaskattsflokkurinn sé í
notkun.

Á VSK skýrslu

Hér er tilgreint hvort virðisaukaskattsflokkurinn skuli tekinn með
þegar kerfið útbýr virðisaukaskattsskýrsluna. Sjálfgefið er að
virðisaukaskattsflokkurinn sé á vsk skýrslu.

Afstemma

Ef hér er hakað við þá eru allir bókhaldslyklar sem tengjast
þessum virðisaukaskattsflokki teknir með í afstemmingu á
virðisaukaskatti.

Gildir frá:

Hér er sett inn sú dagsetning sem markar upphaf núverandi
vsk.prósentu viðkomandi virðisaukaskattsflokks.

Gildir til:

Hér er sett inn sú dagsetning sem markar lok viðkomandi
virðisaukaskattsflokks.

Eldri prósenta

Hér er sett inn sú virðisaukaskattsprósenta sem gilti áður en núverandi
vsk.prósenta tók gildi.

Eldri lýsing

Hér er sett inn sú lýsing sem var á virðisaukaskattsflokknum áður en
ný prósenta tók gildi.
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Virðisaukaskattsskýrsla
Virðisaukaskattsskýrslu má í raun prenta út eins oft og þurfa þykir, en nauðsynlegt er að prenta
hana út a.m.k. eftir hvert virðisaukaskattstímabil. Skýrsluna má að sjálfsögðu prenta út á skjá til
skoðunar eins oft og þurfa þykir. Valkostur er hvort bóka eigi uppgjörsfærslu yfir í dagbók
fjárhagsins. En það er sýnt hér á eftir.

Rafræn virðisaukaskattsskýrsla
Með dk fjárhagsbókhaldi er hægt að senda virðisaukaskattsskýrlur rafrænt til skattstjóra. Til þess að
það geti orðið þarf notandi að tengja veflykil sem Ríkisskattstjóri úthlutar við virðisaukaskattsuppjörið
í dk. Það er gert undir liðnum Uppsetning og valinn er flipinn Rafræn vsk. Skýrsla. Þegar því er lokið er
ekkert að vanbúnaði við að senda skattstjóra inn virðisaukaskattsskýrslurnar rafrænt.

Þegar virðisaukaskatturinn er tilbúin er valið að senda skýrsluna rafrænt með því að velja Rafræn
virðisaukaskattsskýrsla og þá opnast glugginn hér að ofan. Þarna er valið að sækja VSK númer frá
RSK og þá sækir kerfið þær upphæðir sem skráðar eru á vsk. númer fyrirtækisins og setur upp á
skjá. Þegar notandi heldur áfram er skýrslan send inn til RSK og þaðan til greiðslu á bankalínu
fyrirtækisins. Að lokum er boðið uppá að bóka vsk. uppgjörið í dagbók. Þessa dagbók þarf síðan að
yfirfara, prenta og uppfæra.
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Bókun virðisaukaskattsuppgjörs
Sé virðisaukaskattsskýrslan ekki bókuð með vinnslunni Rafræn
virðisaukaskattsskýrsla þarf að bóka hana sérstaklega. Bókunin er
framkvæmd með því að velja vinnsluna Bókun
virðisaukaskattsuppgjörs. Tiltaka þarf uppgjörstímabil og fylgiskjal.
Til að bókunin eigi sér stað þarf að ýta á [F12 Staðfesta] hnappinn.
Við þessa bókun verða til færslur í dagbók sem flytja niðurstöður af
innskatts- og útskattslyklum fyrir tiltekið uppgjörstímabil yfir á
uppgjörslykil fyrir virðisaukaskatt. Þessa dagbók þarf síðan að prenta
út og uppfæra.

Undir liðnum Uppsetning má setja upp Almennt fylgiskjalsnúmer
eða vera með sér fylgiskjalaseríunúmer fyrir virðisaukaskattinn. Eins
er hér settur inn uppgjörslykill virðisaukaskattsins til að hægt sé að
bóka virðisaukauppgjörið. Þegar notandi greiðir síðan
virðisaukaskattinn eða fær endurgreiðslu frá skattstjóra, þá bókar
hann greiðsluna á uppgjörsreikninginn (9535).
Uppgjörsreikningurinn sýnir í raun alltaf stöðuna gagnvart skattinum
á hverjum tíma.
Fyrir þá sem eru í blandaðri starfsemi, þ.e. stunda bæði
virðisaukaskattskylda starfsemi og starfsemi sem er undanþegin
virðisaukaskatti þarf að tilgreina hlutfall skattskyldra starfsemi af
heildarveltu. Á flipanum "Blönduð starfsemi" þarf að haka við "Blönduð starfsemi" og tilgreina
síðan hlutfallið. Ef starfsemin er deildarskipt þá þarf að tilgreina hvort um sé að ræða eitt
nýtingarhlutfall eða að nýtingarhlutfallið tengist deild.

Uppfletting
Hér er hægt að fletta upp hreyfingum einstakra virðisaukaskattsflokka og skoða hvort ekki sé í lagi
með allar virðisaukaskattsfærslur.

Aðrar skýrslur
Hér er hægt að prenta út ýmsar sundurliðanir á virðisaukaskattinn, annars vegar samtölur og hins
vegar sundurliðað á hreyfingar. Þessar skýrslur eru gagnlegar til að ganga úr skugga um að
virðisaukaskattsskýrslan sé rétt. Eins má prenta út ársyfirlit yfir virðisaukaskattinn sem er
sambærilegt við eyðublöð RSK 10.25 og RSK 10.26 frá ríkisskattstjóra.
Virðisaukaskattsskýrsluna sjálfa má prenta út eins oft og þurfa þykir, m.a. til að fylgjast með því
hvernig staða virðisaukaskattsins þróast á tímabilinu. Einnig má taka út skýrsluna aftur í tímann,
eða eftir að búið er að bóka virðisaukaskattstímabilið.
Þegar búið er að bóka virðisaukaskattstímabilið, þ.e. búið að gera upp tímabilið, er staða inn- og
útskattsbókhaldslyklana (þ.e. þá bókhaldslykla sem safna virðisaukaskattsfærslum) á núlli í lok
tímabilsins.
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Ársreikningur
Í dk má prenta út ýmsar skýrslur fyrir stjórnendur fyrirtækisins, eins og ársreikning, sundurliðun
ársreiknings og sjóðstreymi. Möguleiki er að skoða þessar skýrslur með samanburði við önnur
bókhaldstímabil nú eða fjárhagsáætlanir. Ef víddir eru í notkun má afmarka skýrslurnar við deildir,
verkefni og viðfangsefni.
Áður en hægt er að skoða ársreikning og sjóðstreymi þarf að fara annars vegar í uppsetningu fyrir
ársreikning og hins vegar í uppsetningu fyrir sjóðstreymi. Þegar valin er vinnslan Uppsetning fyrir
ársreikning þá birtist innsláttargluggi og fyllum við hann út eins og eftirfarandi mynd sýnir.
Þessa uppsetningu vistum við síðan með [F12 Staðfesta ].
Nú getum við tekið til við að skoða ársreikning fyrirtækisins og sundurliðun á honum. Við veljum
vinnsluna Ársreikningur og þá birtist eftirfarandi mynd.

Undir flipanum Afmörkun má tilgreina tímabil og undir flipanum Ýmislegt má tilgreina hvaða
tegundir færslna notandi hefur áhuga á að fá inn á skýrsluna.
Með því að smella síðan á hnappinn [F6 Skjár ] þá birtist skýrslan á skjánum, eins má prenta hana
út með því að smella á hnappinn [F7 Prenta ].

Tölvan birtir fyrst rekstrarreikninginn, síðan eignahlið efnahagsreikningsins, síðan skuldahlið
efnahagsreikningsins og síðan sundurliðanir.
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Sjóðstreymi
Það er bráðnauðsynlegt að gera sér grein fyrir greiðsluflæði því ekkert fyrirtæki lifir án nauðsynlegs
lausafjár. Ekki má setja jafnaðarmerki milli hagnaðar og peninga. Fyrirtæki í vexti skila oft hagnaði
en lenda engu að síður í miklum kröggum vegna fjárskorts. Sjóðstreymi nýtist til að koma auga á
hugsanlegan peningaskort.
Til að skoða sjóðstreymi þá þarf fyrst að fara í vinnsluna Uppsetning fyrir sjóðstreymi og velja hvaða
línur eiga að birtast í sjóðstreyminu og tiltaka frá hvaða bókhaldslyklum sækja þarf tölur. Þegar því
er lokið og uppsetningin hefur verið vistuð með [F12 Staðfesta ] þá er hægt að velja vinnsluna
Sjóðstreymi og tilgreina það tímabil sem við viljum skoða sjóðstreymi fyrir. Við fáum þá á skjáinn
eða út á prentara yfirlit yfir handbært fé frá (til) rekstri, yfirlit yfir fjárfestingahreyfingar og yfirlit
yfir fjármögnunarhreyfingar.
Hér að neðan er hægt að sjá tillögu að uppsetningu á sjóðstreymi, en hvert fyrirtæki er öðruvísi og
þarf að aðlaga sjóðstreymið eftir rekstri fyrirtækisins ár hvert.
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Vinnslur
Opnunarstöður
Þegar nýtt bókhaldsár hefur verið stofnað þarf að sækja niðurstöðutölur efnahagsreiknings síðasta
árs og setja sem upphafsstöður nýja ársins.

Í þennan glugga er slegið inn bókhaldsárið sem opna á, texti fyrir færslunar og bókhaldslykilinn sem
hagnaðurinn eða tapið færist á. Að því loknu er valið [F12 Staðfesta] og til verður dagbók sem þarf
að uppfæra. Athugið að í dagbókina er ekki sett fylgiskjal á færslurnar en í lagi er að uppfæra þessa
dagbók án fylgiskjalsnúmers.
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Tilvísanir
Tilvísun er nokkur konar auka vídd í dk, en lýtur þau ekki eins ströngum skilyrðum og hinar
hefðbundnu víddir (deild, verkefni og viðfangsefni). Tilvísun má nota til að taka saman ákveðnar
færslur á bókhaldslykli eða bókhaldslyklum. Notandi getur valið hvort hann notar tilvísanir
eingöngu í fjárhag eða einnig í undirkerfum, svo sem sölukerfi, verkbókhaldi, innkaupakerfi eða
öðrum kerfum. Hann getur einnig ákveðið hvort tilvísun notuð í t.d. sölukerfi skili sér yfir í fjárhag.
Hægt er að festa tilvísun við bókhaldslykil með ákveðnum skilyrðum. Þegar verið er að skrá færslu
inn í t.d. fjárhag er hægt að skrá tilvísun með færslunni. Eftirá er síðan hægt að fletta upp tilvísun og
sjá allar hreyfingar henni tengdri. Prenta má út margskonar skýrslur á tilvísanir.
Ef notandi gætir þess að skrá kennitölu þess aðila sem senda á launamiða, í tilvísunarsvæðið þegar
hann er að færa færslur í dagbók fjárhags er auðvelt að prenta út launamiða.
Undir Uppsetning > Tilvísanir er hægt að stofna tilvísanir. Skrá má inn númer tilvísunar og heiti
hennar. Merkja við hvort útbúa eigi launamiða fyrir hana og fylla þá út nánari upplýsingar um
hana. Í [F5 Valmynd ] er hægt að velja Launamiðar. Opnast þá tafla yfir launamiða. Í [F5 Valmynd]
þar má velja Tenging launamiða við bókhaldslykla og setja upp tengitöflu sem tengir bókhaldslykla
við reit á launamiða. Í árslok má síðan prenta út launamiða með því að velja úr [F5 Valmynd ]
Útbúa launamiða og Prenta launamiða.

Dæmi:
Við skulum nú taka dæmi um mögulega
notkun á tilvísunum í fjárhag.
Fyrirtækið á fjórar bifreiðar og vill halda
sundurliðuðum kostnaði við hverja
bifreið. Við byrjum á því að stofna
fjórar tilvísanir, eina fyrir hverja bifreið.
Veljum Tilvísanir undir möppunni
Uppsetning. Við getum t.d. notað númer bifreiðar sem tilvísun.
Næst opnum við töflu yfir bókhaldslykla með því að velja Bókhaldslyklar í Fjárhag og finnum þá
bókhaldslykla sem við komum til með að færa rekstrarkostnað bifreiðanna á. Þetta gætu verið
bókhaldslyklar eins og sjást á mynd til hliðar, lyklar 4330, 4335, 4340 og 4380. Við þurfum að
breyta hverjum bókhaldslykli og setja í skilyrði tilvísunar "Tafla". Það merkir að þegar skráð er
færsla á þessa bókhaldslykla í dagbók fjárhags þá þarf að skrá tilvísun í tilvísunarreitinn og verður sú
tilvísun að vera til í tilvísunartöflu.
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Þegar síðan búið er að skrá færslur á þessa
bókhaldslykla má prenta út skýrslur yfir tilvísanirnar.
Prenta má út stöðuskýrslu, skýrslu sem raðar
færslum innan bókhaldslykil á tilvísanir og fleiri
skýrslur. Eins má fletta upp einni tilvísun og skoða
allar færslur sem hafa verið færðar á hana. Við
veljum Tilvísanir undir möppunni Uppflettingar.
Skráum inn tilvísunina RX-078 og síðan [F6 Lesa inn
hreyfingar ]. Nú birtast allar færslur sem hafa verið
skráðar á þessa tilvísun.

Við sjáum hér hreyfingar á tilvísun RX-078 og stöðu hennar. Við höfum möguleika á því að skoða
allar færslur sem eru á því fylgiskjali í þeirri færslu sem við erum stödd í með því að smella á
Fylgiskjals hnappinn (örina á hnappnum). Í [F5 Valmynd ] höfum við möguleika á að skoða frekari
upplýsingar um þá færslu sem við erum stödd í, skoða uppruna færslunnar, sía út einhverjar
ákveðnar færslur, breyta tilvísun á færslunni og fleira. Með því að velja F7 Prenta getum við
prentað út yfirlit yfir hreyfingarnar.
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Launamiðar
Hægt er að stofna verktakamiða í gegnum tilvísanir. Stofna þarf verktakana sem tilvísanir á
kennitölu og haka þarf í Launamiðar á tilvísunarspjaldinu

Því næst þarf að fara í F5 valmynd inní töflunni yfir tilvísanir og velja þar Launamiðar, þá opnast
tafla fyrir launamiða, þar er síðan farið í F5 valmynd -> Tenging launamiða við reikningslykla. Þar
inni þarf að stofna tengingu bókhaldslykla við launamiðahólf.

Þegar bókað er í gegnum dagbók fjárhags, þarf að velja tilvísun á færsluna svo hún rati á verktakamiðann. Þá
er gott að vera með skilyrt á bókhaldslyklinum að tilvísun þurfi að vera kennitala.
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Þegar stofna á verktakamiða þá er það gert undir Fjárhagur -> Uppsetning ->
Tilvísanir -> F5 valmynd -> Launamiðar -> F5 valmynd -> Útbúa launamiða

Því næst er hægt að senda verktakamiðana rafrænt til RSK.
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Dagbókartextar
Í þessari vinnslu er hægt að stofna mismunandi dagbókartexta. Fyrst er valinn kódi fyrir textann,
textinn sleginn inn og ef vill settur bókhaldslykill og tilvísun. Einnig er hægt að haka við að stoppa
aftast í texta. Þegar verið er að færa dagbók er hægt að velja [F2 Fletta] og fletta upp þeim textum
sem hafa verið stofnaðir, einnig er hægt að slá inn kóðann í textareitinn og þá sækir dagbókin
dagbókartextann og fyllir út í þau svæði sem er að finna á uppsetta dagbókartextanum.

RSK 1.04 kóðar
Þarna er viðhaldið reitanúmerum fyrir skattframtal lögaðila RSK 1.04

Færslusmiður
Hægt er að búa til sniðmát af fylgiskjölum sem eru færð reglulega og nota sömu bókhaldslykla s.s.
uppgjör sjóðvéla.
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Bókhaldstímabil
Þegar nýtt bókhaldsár gengur í garð þarf að stofna bókhaldstímabilið. Með því að velja [INS Nýtt] er
sjálfkrafa stofnað bókhaldstímabil fyrir næstu 12 mánuði. Í þessari vinnu er líka hægt að loka öllu
bókhaldstímabilinu, loka skilagreinatímabili og með því að velja flipann Lokað fyrir skráningu er
hægt að velja einstaka mánuði sem loka á.

Skráning á stöðum
Hér er hægt að skrá upphafsstöðu bókhaldsins þegar það er tekið í notkun í fyrsta skipti.
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Almennar stillingar
Hér er hægt að setja inn Veflykil fyrir rafræn skil á launamiðum. Hafi veflykillinn verið settur inn í
launakerfinu þá afritast hann sjálfkrafa í þennan reit.
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Gengismunur
Ef bókhald fyrirtækisins er að einhverju leyti fært í erlendum gjaldmiðli þarf að reikna gengismun á
þá bókhaldslykla, Skuldunauta og/eða Lánardrottna þar sem slíkar færslur hafa átt sér stað.

Eftir að búið er að velja þá dagsetningu sem gengismunurinn á að reiknast á og þau kerfi sem
reikna á gengismun á er valið [F12 Staðfesta] og til verður gengismunadagbók sem þarf að yfirfæra
og uppfæra. Þessa vinnslu má framkvæma eins oft og þurfa þykir yfir árið.
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Víddir
Í dk er boðið upp á margvíslega möguleika á að greina, skipuleggja, summa upp og flokka saman
bókhaldsupplýsingar. Notkun vídda eru ein aðferð til að greina og flokka saman færslur.
Færslur eru yfirleitt flokkaðar eftir bókhaldslyklum, fylgiskjölum, dagsetningum og tilvísunum.
Deildir, verkefni og viðfangsefni eru þrjár viðbótar víddir í fjárhagskerfinu og í öllum öðrum
kerfishlutum í dk. Merkja má allar færslur í kerfinu með deildar-, verkefna- og/eða
viðfangsefnatáknum. Þannig má sjá tekjur og gjöld með hliðsjón af deildum, verkefnum og
viðfangsefnum.

Stofnun vídda
Þegar notandi hefur stofnað sér sitt fyrirtæki þá þarf hann að taka ákvörðun um hvaða víddir hann
ætlar að nota. Það er gert með því að velja:
Almennt –> Fyrirtæki –> Almennar stillingar...
og merkja síðan við Nota víddir og síðan þær víddir sem hann ætlar að nota.
Nú má stofna eins margar deildir, verkefni og viðfangsefni eins og þörf er á. Heppilegast er að
stofna þessar víddir strax þegar búið er að stofna fyrirtækið.

Stofna deildir
Til að stofna deildir þá er valið Almennt – Víddir – Deildir og birtist þá eftirfarandi mynd.

Nú má ýta á Insert takkann ef stofna á nýja deild eða ýta á Enter takkann ef breyta á viðkomandi
deild.
Verkefni og viðfangsefni eru stofnuð á sama hátt.

Rangt deildar-, verkefna- eða viðfangsefnanúmer á fjárhagsfærslu
Hafi færsla verið skráð með röngu deildar- og/eða verkefna- og/eða viðfangsefna-númeri þarf að
leiðrétta það. Það er gert með því að velja í Fjárhag -> Uppflettingar -> Hreyfingar
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Fjárhagsáætlun
Í dk má setja inn fjárhagsáætlanir og nota síðan við tölfræðilega
greiningu. Fyrir hvert bókhaldstímabil má setja inn fjórar
mismunandi fjárhagsáætlanir og að auki má velja fyrir hverja
áætlun tvö áætlunarstig. Áætlunarstigin tvö eru niður á
bókhaldslykla eða samtölulykla.
Til að skrá inn fjárhagsáætlun er valin vinnslan Fjárhagsáætlun. Þá opnast val fyrir fjárhagsáætlun,
þar sem velja má hvers konar áætlun skal búa til.

Undir Áætlunarlíkan má velja Fjárhagsáætlun 1, Fjárhagsáætlun 2, Fjárhagsáætlun 3 eða
Fjárhagsáætlun 4. Undir Áætlunarstig má velja hvort skrá eigi áætlun á hvern bókhaldslykil eða
einungis niður á samtölulykla. Síðan er valið það bókhaldstímabil sem skrá á áætlun á og í
„Niðurbrot“ má velja Ár, Hálft ár, Ársfjórðung eða Mánuð. Ef fyrirtæki er deildarskipt, þá er hægt
að afmarka áætlunin við ákveðna vídd (deild/verkefni/viðfangsefni) og færa þannig inn áætlun á
hverja deild/verkefni/viðfangsefni. Því næst er smellt á hnappinn [F12 Staðfesta] og kemur þá upp
tafla til að skrá áætlun í. Skoða má rauntölur fyrra árs þegar verið er að slá inn áætlun ársins.
Einnig er hægt að sækja rauntölur fyrir fjárhagsáætlun frá bókhaldstímabili, t.d. frá fyrra ári og
yfirfæra þær þannig inn í áætlunina.
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Áætlun er nú skráð inn á þá bókhaldslykla sem setja á áætlun á. Þegar notandi telur sig vera búinn
að fylla inn í töfluna þá velur hann [F12 Uppfæra]. Athugið að skrá verður inn "–" formerki á allar
kredit upphæðir, þ.e. ef skrá á 100 milljónir á bókhaldslykilinn 1000 Seld þjónusta þá verður að skrá
inn töluna -100.000.000.

Fjárhagsáætlun - Uppfletting
Hægt er að skoða allar áætlanir sem búið er að setja upp með því að velja uppfletting. Í þessum lið
er hægt að skoða áætlun miðað við allar tímabilsuppsetningar óháð því hvað var valið við stofnun
áætlunar.
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Fjárhagsáætlun – Uppfletting færslna
Hér er hægt að skoða/breyta færslur í fjárhagsáætluninni. Ef valið er [F5-Valmynd] er hægt að
afrita fjárhagsáætlun til að nota t.d. ef gera á aðra áætlun byggða á grunni þeirrar áætlunar sem
búið er að gera. Einnig má afrita áætlun fyrra árs til að nota sem grunn fyrir áætlun núverandi árs. Í
valmyndinni er líka boðið uppá að flytja áætlun í Excel og stofnast þá Excel skjal sem byggir á þeirri
áætlun sem verið er að vinna með. Í Excel skjalinu er unnið eins og í hefðbundnu Excel skjali þ.e.a.s.

hægt er að gera formúlur og láta skjalið reikna miðað við gefnar forsendur. Ekki er þó hægt að fella
niður eða bæta við dálkum eða línum. Hægt er að flytja Excel skjalið aftur í dk eftir breytingar en
gæta þarf að því að búið sé að eyða öllum formúlum úr skjalinu áður t.d. með því að afrita
færslurnar og vista aftur sem tölugildi (Paste – Values). Ef þarf að fella niður áætlun þá er það líka
gert hérna og þá með því að eyða línunum sem eru í áætluninni sem fella á.
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Fjárhagáætlun – Viðhald fjárhagsáætlana
Hægt er bæði að stofna nýjar áætlanir og breyta áætlunum hér. En hér er hægt að stofna áætlanir
niður á allar víddir í einu, þ.e. stofnað fjárhagsáætlun niður á allar deildir/verkefni í einu.

Þegar smellt er á [F5 Valmynd] þá eru þar nokkrir valmöguleikar. Hægt er að fara í „Smíða áætlanir
fyrir þetta úrtak“, „Senda yfir í Excel“ og „Lesa frá Excel“.
-

Smíða áætlanir fyrir þetta úrtak: þessi valmöguleiki býður upp á að stofna áætlanir fyrir það
úrtak sem valið var að stofna og byggja tölurnar á annað hvort rauntölum eða
áætlunartölum fyrra árs.

-

Senda yfir í Excel: hægt er að senda fjárhagsáætlun yfir í Excel og klára vinnslu hennar þar.
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-

Lesa frá Excel: þegar búið er að vinna áætlunina í Excel er hægt að lesa hana inn hér.

Fjárhagsáætlun – Skýrslur - Áætlun
Hægt er að prenta út yfirlit yfir áætlanir með samanburði við rauntölur. Möguleiki er á því að
prenta út annars vegar hefðbundið yfirlit og hins vegar ítarlegt yfirlit. Ýmsir valkostir bjóðast, svo
sem að taka með opnunarsaldó og færslur úr óuppfærðum dagbókum.
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Fjárhagsáætlun – Skýrslur – Áætlun til ráðstöfunar
Þessi skýrsla tekur með í rauntölur óuppfærða reikninga úr Lánardrottnum, bæði samþykkta og
ósamþykkta og ber saman við áætlunina.

Á fjölmörgum stöðum í dk má síðan vinna frekar með fjárhagsáætlanir. Í fjárhagsgreiningu má bera
rauntölur saman við valda áætlun. Í ársreikningi og sundurliðun hans má fá samanburð á
rauntölum við valda áætlun. Í sjóðstreymi má bera rauntölur saman við valda áætlun. Sækja má
áætlunartölur inn í Excel skjal til frekari úrvinnslu.
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Fjárhagsgreining
Í dk er að finna öflugar greiningarvinnslur. Þessar greiningarvinnslur hjálpa til við að sjá yfirlit yfir
reksturinn á samandregnu formi. Fjárhagsgreining – Greiningartré sýnir okkur samandregið yfirlit
yfir reksturinn.

Greiningartré
Ef við skoðum nú Fjárhagsgreiningu og veljum Greiningartré þá birtist eftirfarandi mynd:

Ef við ætlum að búa til nýja greiningu veljum við [F5 Valmynd ] og síðan Bæta við. Nú birtist mynd
sem leyfir okkur að slá inn dálka í greiningartréið. Við getum t.d. skoðað rauntölur ársins 2017 og
borið þær saman við rauntölur ársins 2016 eða þá að við getum skoðað rauntölur 2017 í hverri
deild og séð hvernig hver deild er að standa sig. Til að stofna dálk þá veljum við hnappinn [Nýr
dálkur], gefum dálknum heiti, veljum Gerð dálks „Talna“ og veljum Bókhaldstímabil. Þá höfum við

stofnað dálk. Þetta endurtökum við fyrir næsta dálk o.s.frv. Á myndinni sjáum við að búið er að
stofna tvo dálka og gefa þeim heitið Raun 2017 og Raun 2016. Þetta eru talnadálkar og valið er að
skoða rauntölur fyrir bókhaldstímabilið 2017 og 2016. Valið er að afmarka ekki við vídd (deild,
verkefni eða viðfangsefni).
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Einnig er hægt að stofna dálka og velja „Prósentu“, „Mismunur“ eða „Formúla“
Þegar valið er „Prósentu“ þá er hægt að bera saman dálka í greiningunni. Þegar valið er
„Mismunur“ þá er hægt að sjá hver mismunurinn er á milli dálka. Þegar valið er „Formúla“ þá er
hægt að setja upp formúlu fyrir dálkana, t.d. A1+A2, en auðkenni dálkanna í formúlu sjást í neðri
part gluggans.

53

dk Viðskiptahugbúnaður - Fjárhagur

Þegar við höfum stofnað þá dálka sem við viljum hafa í greiningartréinu veljum við hnappinn [F12
Staðfesta] og þá gefst okkur kostur á að gefa þessari greiningu heiti (lýsingu). Heiti á þessari
greiningu gæti t.d. verið "Samanburður milli 2017 og 2016". Til að keyra síðan þessa greiningu þá
veljum við úr valmyndinni ([F5 Valmynd]) Keyra og birtist þá greiningartréið.

Hér sjáum við samandregið yfirlit yfir reksturinn. Með því að smella á örva táknið fyrir framan
einstaka liði má opna niður á neðra þrep og síðan má tvísmella á neðsta þrepi og sjá hreyfingar sem
tilheyra því þrepi (bókhaldslykli).
Með því að smella á hnappinn [F5 Valmynd] má velja um að sjá hreyfingar sem eru á bakvið valda
upphæð eða sjá upphæðir á myndrænu formi, þ.e. sjá dálkana á súluritaformi.
Greiningartréið má prenta út með því að smella á hnappinn [F7 Prenta].
Greiningartréið má senda yfir í Excel til frekari úrvinnslu með því að smella á hnappinn [F5
Valmynd] og velja Senda yfir í Excel.
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Þegar smellt er á hnappinn [F5 Valmynd] þá er hægt að skoða fjárhagsgreininguna í nokkrum
gröfrum þ.e., stöplarit, kökurit, línurit og hagnaðar stólparit.
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Lykiltölur
Vinnslan Lykiltölur undir Fjárhagsgreiningu leyfir notanda að fylgjast með stöðu lykilstærða í rekstrinum,
sjálfkrafa eins langt aftur í tímann og óskað er og gögn leyfa. Lykilstærðir má skoða að vild til dæmis með
hjálp grafískra mynda og koma þannig auga á þróun og sveiflur, t.d. í lausafjárstöðu, útistandandi
viðskiptakröfum, hagnaði, lykiltölum um arðsemi og fleira.
Lykiltölur eru unnar upp úr áætlunum, bókhaldi og ársreikningi til að meta afkomu og fjárhagslega stöðu
fyrirtækis. Lykiltölur eru jafnan hlutfall tveggja eða fleiri stærða sem settar eru í tiltekið samhengi.
Lykiltölugreining gefur á fljótlegan hátt innsýn í styrk og veikleika fyrirtækja.
Meginflokkar lykiltalna eru:
-

Arðsemi
Nýting fjármagns
Greiðsluhæfi
Fjárhagslegur styrkur

Byrja þarf á að fara í uppsetningu fyrir lykiltölur, sem
greiningin byggir á: hana er að finna undir
Fjárhagsgreining -> Uppsetning

Lykiltölugreining er sett upp á sama
hátt og greiningartréið. Stofna þarf
dálka, velja gerð dálka, bókhaldstímabil
o.fl. síðan er staðfest með F12
hnappnum.
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Lykiltölugreiningin er síðan keyrð á sama hátt og greiningartréið. Með því að smella á örva táknið
fyrir framan einstaka lykiltölu má sjá hvað er á bakvið hana (hvernig hún er reiknuð út).

Dæmi um lykiltölur:
Hagnaðarhlutfall:

Formúla:

Hagnaður eftir skatta
Rekstrartekjur

Hagnaðarhlutfall er vinsæl lykiltala sem segir til um hve ábatasamur rekstur fyrirtækisins er, þ.e.
hve stór hluti rekstrartekna er hreinn hagnaður.
Arðsemi eiginfjár:

Formúla:

Hagnaður eftir skatta
Eigið fé
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Arðsemi eiginfjár sýnir hvað eigendur hagnast mikið á rekstri fyrirtækisins. Með henni geta
eigendur á einfaldan hátt borið saman arðsemi eignar sinnar í fyrirtækinu við t.d. útlánsvexti banka
og sparisjóða eða aðra fjárfestingakosti.
Fjárbinding í viðskiptakröfum (%):

Formúla:

Viðskiptakröfur
Rekstrartekjur

Segir til um hversu stór hluti veltunnar er bundinn í viðskiptakröfum.
Veltufjárhlutfall:

Formúla:

Veltufjármunir
Skammtímaskuldir

Segir til um greiðsluhæfi fyrirtækisins til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur í náinni framtíð.
Eiginfjárhlutfall:

Formúla:

Eigið fé
Skuldir og eigið fé

Eiginfjárhlutfallið segir til um hversu mikið eigið fé er í hlutfalli við heildarfjármagn fyrirtækisins. Þá
er hlutfall skulda í heildarfjármagni þekkt stærð (ef eiginfjárhlutfallið er 40% þá er hlutfall skulda í
heildarfjármagni 60%).
Eiginfjárhlutfallið gefur til kynna hverning fyrirtækið er fjárhagslega statt til að mæta mótbyr,
auknum fjármagnskostnaði og taprekstri. Fyrirtæki með lágt eiginfjárhlutfall hefur ekki svokallað
“þolinmótt fjármagn”. Með því er átt við að fyrirtæki geta þurft svigrúm og nokkurn tíma áður en
fjárfestingar fara að skila arði. Dæmi um slíkt er þegar sótt er inn á nýja markaði eða þegar ráðist er
í fjárfreka vöruþróun.
Fyrirtæki með lágt eiginfjárhlutfall er veikt fyrir ef keppinautar lækka verð eða vega að því með
öðrum hætti á markaði.
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Bankareikningar
Til að stofna bankareikninga veljum við frá fjárhag Bankareikningar > Bankareikningar

Viðhaldsspjald bankareikninga:

Við skráum inn viðeigandi upplýsingar og tengjum bankareikninginn við viðeigandi bókhaldslykil.
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Flipinn Jöfnun inniheldur upplýsingar um stöðuna á
afstemmingu, þ.e. hvenær var síðast jafnað og
stöðunni á bankareikningnum við síðustu
afstemmingu.
Í upphafi þarf að setja inn upphafsdagsetningu og
upphafsstöðu.
Ef stemma á bókhaldslykla sem hafa ekki
bankahreyfingar, t.d. lán, þá er sett hak í
Afstemming án bankahreyfinga.
Ef farið er í F5 valmynd, þá er þar hægt að setja inn stöðu á bankareikningi í lok hvers mánaðar fyrir
ákveðið bókhaldstímabil.

Lesa inn bankafærslur

Til að sækja bankafærslur veljum við vinnsluna Sækja bankahreyfingar. Hægt er að sækja
bankahreyfingar með skráarflutningi úr bankanum eða með því að nota vefþjónustu bankanna. Enn
sem komið er eru það einungis Landsbankinn og Íslandsbanki sem bjóða sínum viðskiptavinum B2B
þjónustuna, en með þeirri þjónustu er ekki þörf á að nota rafræn skilríki.

Ef fyrirtæki vilja sækja bankahreyfingar með vefþjónustu en stendur ekki til boða B2B þjónustan, þá
er hægt að nota Sambankavefþjónustur og þá þarf að hafa rafræn skilríki á korti. Uppsetningu fyrir
notkun á sambankavefþjónustu er að finna undir Bankareikningar → Uppsetning
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Fylgiskjalsnúmer fyrir bókun úr afstemmingu er einnig valið hér.
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Bankahreyfingar
Þegar búið er að sækja bankahreyfingar, þá er hægt að skoða hreyfingarnar undir Bankareikningar
→ Bankahreyfingar

Við sjáum ýmsar gagnlegar upplýsingar um hverja færslu, svo sem: Færslutexta, Lýsingu, Textalykil,
Tilvísun, Upphæð, Afstemmd, o.s.frv.
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Afstemmingar
Afstemmingar er aðalvinnsla Bankareikninganna. En í henni er hægt að stemma af bankareikninga
og aðra bókhaldslykla.

Við veljum hvaða bankareikninga á að vinna með, því næst er farið í
F5 valmynd → Sækja hreyfingar , veljum tímabil sem við viljum vinna með og sækjum allar
ójafnaðar hreyfingar, bæði fjárhags- og bankahreyfingar.

Hér fyrir neðan sjáum við bæði fjárhags- og bankafærslur sem hægt að jafna saman. Í neðri hluta
gluggans sést hversu mikið er af fjárhagsfærslum og bankafærslum og mismuninn þar á.
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Ef farið er í F5 valmynd -> Vélræn jöfnun, þá er hægt að setja af stað vélræna jöfnun. Gott er að
byrja á fyrsta hakinu, eða þar sem flest atriði stemma saman, þ.e. ef dagsetning, tilvísun og
upphæð er það sama á fjárhags- og bankafærslu, þá er sett [x] í dálkinn „Afstemmd“. Hægt er að
skoða þær færslur sérstaklega sem voru stemmdar af í flipanum Jafnaðar hreyfingar og fullvissa
sig um að jöfnunin sé rétt. Þegar búið er að stemma af má uppfæra jöfnunina þannig að einungis
standa eftir þær færslur sem jöfnuðust ekki út. Síðan er vélræna jöfnunin endurtekin og skilyrðin
víkkuð þar til búið er að stemma af allar eða flestar færslur.

Standi einhverjar færslur eftir þegar vélræna jöfnunin er búin þá má stemma þær af handvirkt með
því að velja færslur með bilslánni. Ef eftir standa óafstemmdar bankafærslur, þá er hægt að lykla
þær færslur með því að opna færsluna og tilgreina hvernig mótbókunin á færslunni eigi að vera. Ef
kennitala er í tilvísun á bankafærslunni og kennitalan er til, annað hvort sem skuldunautur eða
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lánardrottinn, þá merkir dk færsluna sjálfkrafa, en ef kennitalan er til bæði sem skuldunautur og
lánardrottinn, þá er það formerki upphæðarinnar sem stýrir hvort tegund mótbókunar sé
lánardrottinn eða skuldunautur. Ef búið er að setja upp bókunaruppsetningu á textalyklum, þá
merkir dk einnig þær færslur sjálfkrafa.

Þegar búið er að fara yfir þær færslur sem standa eftir, þá er hægt að fara í F5 valmynd -> Útbúa
fjárhagsdagbók fyrir bankahreyfingar. Þegar búið er að bóka dagbókina þá þarf að sækja hreyfingar
að nýju í afstemminguna. Við getum í raun sótt hreyfingar eins oft og við viljum, því ef við veljum
Ójafnaðar hreyfingar þá bætast við allar ójafnaðar hreyfingar sem ekki hafa verið lesnar inn áður.

Bankareikningar – skýrslur
Þar er hægt að prenta út tvenns konar skýrslur, annars vegar bankayfirlit og hins vegar
bankaafstemmingar. Í bankayfirlit eru listaðar út bankafærslur eftir nánara vali.
Bankaafstemmingar birta okkur yfirlit yfir stöðu afstemmingarinnar og þær færslur sem ekki ganga
út.

Bankareikningar – uppsetning
Textalyklar er listi yfir þá textalykla sem notaðir eru í bankakerfinu. Hægt er að tengja textalykil við
ákveðinn bókhaldslykil með því að velja [F5 valmynd] og þaðan Bókunaruppsetning textalykla,
einnig er hægt að fara beint í bókunaruppsetningu textalykla og merkja saman textalykil og
bókhaldslykil.
Almennar stillingar bjóða uppá að velja fylgiskjalaseríu fyrir þær dagbækur sem stofnaðar eru í
bankareikningavinnslunum.
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Fella jöfnun
Skoðum nú aðeins ef notandi vill byrja upp á nýtt að afstemma bankann, þ.e. taka af allar jafnanir
og byrja að afstemma aftur.
Veljum Afstemmingar og bankareikninginn. Sækjum nú allar jafnaðar hreyfingar

Við fáum nú inn allar jafnaðar hreyfingar og þá veljum við frá F5 Valmynd – Afmerkja allar
hreyfingar
Þá tekur dk X merkið af og þá í framhaldi veljum við frá F5 Valmynd – Uppfæra jöfnun til að í raun
taka af jöfnunina og að lokum veljum við frá F5 Valmynd – Hreinsa jöfnun til að hreinsa færslurnar
út úr jöfnunarglugganum. Eftir þetta eru allar fjárhagshreyfingar og bankahreyfingar ójafnaðar
(ekki merkt í þær að þær séu jafnaðar / afstemmdar).
Nú getum við farið í bankahreyfingatöfluna og fellt þessar bankahreyfingar ef við viljum sækja þær
aftur frá bankanum.

66

dk Viðskiptahugbúnaður - Fjárhagur

Veljum Bankahreyfingar frá Bankareikninga valmyndinni og síðan F5 Valmynd – Fella
bankahreyfingar.
Við tilgreinum rétt tímabil:

Og nú getum við byrjað upp á nýtt og sótt hreyfingar frá bankanum og byrjað að afstemma eins og
lýst er hér að ofan.

Almennt um bankakerfið
Bankakerfið í dk gerir notendum kleift að halda utan um alla bankareikninga – í einum eða fleiri
bönkum.
Nota má bankakerfið fyrir bankareikninga í innlendum og erlendum gjaldmiðli,
kreditkortareikninga, lán o.fl.

Uppsetning
Við veljum frá fjárhag Bankareikningar -> Uppsetning ->
Almennar stillingar og birtist þá eftirfarandi mynd:

Hér setjum við upp fylgiskjalaseríu fyrir færslur sem hægt er
að bóka í sjálfu bankakerfinu. Hér er um að ræða t.d.
innborganir viðskiptavina, vaxtatekjur, greiðslur til
lánardrottna o.s.frv.
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Handbók - Fjárhagur
Þetta rit er hugsað sem leiðbeinandi efni og getur efni þess breyst án fyrirvara. dk hugbúnaður hf.
tekur enga ábyrgð á villum eða rangfærslum sem gætu leynst í skjalinu. Bannað er að endurrita
upplýsingar þessa skjals, deila því á opnum vettvangi eða senda það á einn eða annan hátt án þess
að fyrir liggi skriflegt leyfi frá dk hugbúnaði hf.
Fjárhagur © 2018 dk hugbúnaður. Allur réttur áskilinn.
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