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Valutahanteringen i REBUS
Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen
förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Rebus kan hantera valutor på flera olika nivåer:
-

På kunden i kundregistret, ange i vilken valuta kunden vill ha sina fakturor/beställningar.
På artiklarnas utpris, ange valutan för utpriset.
På artiklarnas inköpspris, ange valutan för inköpspriset.
Konteringen sker i den valuta som är inställd i Grund-modulens rutin Generella data.

Fullt använt kan det här bli rätt komplext. Det mest komplexa scenariot är detta:
Kunden vill ha fakturan i NOK.
Artikelns utpris kan vara i EUR.
Artikelns inköpspris kan vara i GBP.
Konteringen ska ske i SEK.
Det innebär att på en enda beställning med en enda artikel kan fyra olika valutor vara inblandade.

Valutaregistret
Valutaregistret kommer man åt via Grund-modulen, rubriken Inställningar och rutinen Valutor.

Här lägger man in alla aktuella kurser på valutorna, både köpkurs och säljkurs.
Köpkurs används vid beräkning av inköpspriser.
Säljkurs används vid beräkning av utpriser.
Om man i förväg vet vilken kurs man ska ha från ett visst datum kan man ange ett fråndatum i fältet Datum . Det
används om man t.ex. vill att kursen på EUR ska vara 11.00 från 2009-07-01 och att kursen ska vara 11.50 från
2010-01-01. Vill man inte använda den funktionen lämnar man datumet tomt och anger aktuell kurs i fälten.
När kurserna förändras så pass mycket att det är motiverat att räkna med en annan kurs måste man gå in i den
här rutinen och sätta in rätt kurs. Det finns ingen automatisk uppdatering.
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Kundregistret
I kundregistret talar man om vilken valuta kunden vill arbeta med, d.v.s. i vilken valuta kundens fakturor och
bekräftelser ska ställas ut. Sätt in önskad valuta på flik 2. Är det tomt används den valuta som företaget arbetar
med. I Sverige är det SEK.

Kontoplan
I kontoplanens flik Övrigt ska konton för kursdifferens registreras. Det finns två konton, ett som används vid
positivt differensbelopp och ett som används vid negativt differensbelopp. Vill man inte skilja på dessa i
konteringen kan samma konto skrivas på båda.
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Artikelregister
I artikelregistret lägger man upp de produkter som ska kunna bokas och faktureras. Här talar man om vilka valutor
som ska användas till inköpspris respektive utpris.

Priserna kan sättas direkt här om man vill, eller sättas i prisrutan då beställningen eller fakturan skapas. Om man
arbetar med Producent-modulen kan man sätta dagspriser via kalendern. Se nästa sida.
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Artikelregister kalender med in/utpris i annan valuta
Arbetar man med kalendern så kan man, beroende på om de leverantörer man kopplat mot artikeln är inställda på
att arbeta med inköpspriser, ange inköpspriset i den valda valutan och utpriset i den valda valutan. Arbetar man
med inköpspriser finns det möjlighet att få hjälp med beräkningen av utpriset med en påslagsprocent. Se det
inringade området i exemplet.
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Faktureringens Generella data
I Faktura-modulens rutin Generella kundfakturadata markerar man om fakturor och resebyråbeställningar ska
låsas mot de använda valutornas aktuella kurser direkt då en faktura eller en beställning skapas.

Om fältet Lås valutakurs är markerad kommer alla nya fakturor som skapas att markeras som låsta direkt då de
skapas. Den kurs som artiklarnas valutor har första gången de används på fakturan sparas och används på
fakturan hela tiden man arbetar med den, även om kurserna i valutaregistret skulle ändras.
Om fältet Lås valutakurs inte är markerad kommer alla nya fakturor som skapas inte markeras som låsta då de
skapas. Det innebär att om en valutas kurs ändras och man därefter går in på en outskriven faktura, eller väljer att
skriva ut en outskriven faktura, kommer den automatiskt att räknas om enligt de nya kurserna. På det sättet
kommer en faktura eller beställning alltid att vara korrekt omräknad ända tills den skickas till kunden.
Kurslåsningen kan markeras eller avmarkeras på varje faktura som man vill tills fakturan skrivs ut och godkänns.
Därefter är den obönhörligen låst.
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Fristående faktura
På fakturans flik 1 ser man vilken valuta den valda kunden vill ha på sin faktura. Inställningen har skett på kunden
och utöver valutans enhet (EUR) visas även en flagga för att förtydliga den valda valutan.

På fakturans flik 2, där man registrerar alla artiklar ser man hur artikelns inställningar är gjorda. I detta exempel är
artikelns utpris angivet i SEK och kundens valuta är EUR. Med kurs 10 så ger 1000 SEK en total på 100 EUR.
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På flik 3 kan man ändra om fakturan är låst mot förändringar i valutakurserna eller inte. Det förinställda värdet
kommer från inställningen i Generella kundfakturadata. Om man inte har låst kursen, eller om man tar bort
låsningen, räknas fakturan om mot valutornas aktuella kurser. Fältet kan inte låsas upp om fakturan är utskriven
och godkänd.
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Utskrift av faktura
Innan man skriver ut en faktura kontrollerar programmet om den faktura man vill skriva ut är låst mot
valutakurserna. Är den inte låst kommer fakturans belopp att räknas om med de aktuella valutakurserna innan
fakturan skrivs ut. Det kan vara bra att ha det så om det går några dagar från då fakturan skapades tills man
skriver ut den, och man vill vara säker på att den skickas uträknad med den senast inmatade kursen. När
utskriften av fakturan godkänns låses valutakurserna på fakturan och kan inte längre ändras.
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Inbetalning på faktura
När man gör en inbetalning på en faktura som är utställd med en annan valuta än företagets valuta, så kan
valutakurserna ha ändrats sedan fakturadatumet. Då får man en valutadifferens vid inbetalningen.
Valutadifferensen bokförs på de konton som man ställt in på Övrigt-fliken i Kontoplanen.

I detta exempel ser man att fakturan på 100 EUR som ska betalas får ett beräknat belopp i SEK på 1,150 kronor
d.v.s. kursen har ändrats från 10 till 11,50 sedan fakturan skrevs ut och godkändes för att bokföras och skickas.
Kursdifferensen att bokföra är -150 kronor.
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Bokföringsunderlag
Bokföringsunderlagen för kundfakturor ser ut på följande sätt eftersom fakturan i vårt exempel ställdes ut i EUR till
kunden, men internt bokförs den alltid i företagets valuta vilket i vårt fall är SEK.

Inbetalningsjournalen ser ut så här eftersom kursen hade ändrats mellan faktureringstillfället och
inbetalningstillfället, och den positiva/negativa differensen bokförs på egna konton.
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Resebyråbeställning
På beställningens första flik ser man i vilken valuta kunden vill ha sin beställning och fakturor. I den inringade
rutan ser man även om beställningen är låst mot valutakurserna eller inte. I nedanstående exempel är den det
inte. Om valutakursen på EUR ändras och man tar fram beställningen på nytt räknas hela beställningens värde
om utifrån de nya kurserna.

Om man byter kund på en beställning, och kunden har en annan valuta än originalkunden, räknas beställningens
ordervärde om oavsett om den är låst till kurserna eller inte. Detta används ofta då man arbetar med mall-order
och kopierar en tidigare beställning till en ny och sedan byter kund. Då har man en beställning med ett uppdaterat
värde.
Man kan ändra låsning/ej låsning så ofta man vill ända tills man fakturerar eller börjar ta emot betalningar på
beställningen. Så fort något av detta har hänt på en beställning låses den mot de kurser som gällde då och låsmarkeringen kan inte tas bort med annat än att man makulerar den utställda fakturan och därmed återställer
beställningen.
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I beställningens prisruta ser man exempel på alla varianter som kan ställas upp. Inköpspris och utpris på artikeln,
Inköpspris och vinst i den bokförda valutan samt ordervärde i kundens valda valuta. För att exemplet ska vara
enkelt att följa är kursen på EUR satt till 10,00.
Exempel 1: Artikelns inköpspris är i SEK och utpris i SEK. I detta fall är det 1000 SEK och 0% provision vilket inte
ger någon vinst. Kundens ordervärde är 100 EUR.

Exempel 2: Artikelns inköpspris är i EUR och utpris i EUR. I detta fall är det 100 EUR och inköpspris med 40
EUR. Omräknat i företagets valuta SEK är det ett inköpspris på 400 SEK och en vinst på 600 SEK. Kundens
ordervärde är 100 EUR.
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Exempel 3: Artikelns inköpspris är i EUR och utpris i SEK. I detta fall är det 1000 SEK och inköpspris med 60
EUR. Omräknat i företagets valuta SEK är det ett inköpspris på 600 SEK och en vinst på 400 SEK. Kundens
ordervärde är 100 EUR.

Exempel 4: Artikelns inköpspris är i SEK och utpris i EUR. I detta fall är det 100 EUR och inköpspris med 900
SEK. Detta innebär ett inköpspris på 900 SEK och en vinst på 100 SEK. Kundens ordervärde är 100 EUR.

Vi skulle kunna krångla till det ytterligare genom att testa med en kund som ska ha beställning/faktura i en annan
valuta, t.ex. NOK (norska kronor) och andra valutor på artiklarna, men principen är detsamma.
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Utskrift av bekräftelse
När man skriver ut en bekräftelse ser man på artikelraderna i vilken valuta artiklarnas a-pris ställts ut. Eftersom
kunden vill ha beställningen i EUR så ser man varje artikels belopp i den valutan, samt totalsummeringen längst
ner.
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Fakturering av beställning
Fakturerar man en beställning så blir det samma uppställning som på bekräftelsen och artiklarna konteras i
företagets valuta (SEK i Sverige). Beställningen låses nu mot de valutakurser som gällde då fakturan ställdes ut
(eller tidigare kurser om beställningen var låst sedan tidigare). Se bilden där man ser att fältet är oåtkomligt samt
att det står information om att Faktura/kvitto finns .

Fortsätter man ändra på en redan fakturerad beställning gäller de kurser som gällde då, eftersom valutakurserna
är låsta. Vill man absolut ha en bokning beräknad på nya kurser måste man skapa en ny beställning, eller
makulera den utställda fakturan så att beställningen öppnas på nytt. Man kan inte heller byta kund på en
beställning som har en annan valuta och redan är fakturerad.
Vill man se vilka valutor och kurser som används på beställningen kan man ställa muspekaren på flaggan och
efter någon sekund kommer det upp en liten ruta där den informationen visas.
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Inbetalning på beställning
Inbetalning direkt på en beställning, utan att fakturera den, tar också hänsyn till förändrade valutakurser om
beställningen är låst mot tidigare valutakurser. I nedanstående exempel har vi ändra kursen på EUR från 10,00 till
9,50. När man försöker betala in beställningens 200 EUR räknar den fram SEK-beloppet till 1,900 vilket ger en
positiv valutadifferens på 100 kronor.

Skulle beställningen inte vara låst så hade beställningen först räknats om enligt aktuell kurs 9,50 innan man kom
fram till betalfönstret vilket skulle göra att det inte blev någon kursdifferens alls, eller möjligen några få ören som
kan härledas till avrundningsfel i och med att beloppen i Rebus avrundas till 2 decimaler.

Batchfakturering / Samlingsfakturering
När man i Res Backoffice ska batchfakturera eller samlingsfakturera beställningar görs även här en kontroll om
det är beställningar med annan valuta och en kontroll om de är låsta eller inte samt om valutakurser har ändrats.
De beställningar som inte är markerade som låsta till valutakurserna räknas automatiskt om till aktuella kurser
innan de visas i urvalsfönstret. På detta sätt kan man inte missa att räkna om beställningar som man har gjort och
inte fakturerat innan valutakurserna ändrats.
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