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Indledning
Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project, og 
hvad kolonnen Indtægtsført dermed viser.

Automatisk indtægtsføring afhænger først og fremmest af, om udvidelsen TimeLog EVM er 
aktiveret. Dette dokument er derfor inddelt i to dele – én, der beskriver funktionaliteten uden 
TimeLog EVM, og én, der beskriver funktionaliteten med TimeLog EVM.

Den overordnede funktionalitet kan helt kort beskrives som følger:

Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM
Har man ikke TimeLog EVM, sker der en automatisk indtægtsføring i følgende tilfælde:
1. Når man fakturerer tid på faser, der afregnes efter medgået tid, indtægtsføres automatisk 

de samme antal og beløb, som er faktureret. For manuelt oprettede fakturalinier af typen 
Produkt indtægtsføres det samme beløb, som der faktureres. Ved kreditering af disse typer 
poster, indtægtsføres automatisk det fakturerede beløb med omvendt fortegn.

2. Når man lukker en regnskabsperiode, indtægtsføres det arbejde, der er udført i perioden 
på faser, der afregnes til en fast pris. Arbejdet indtægtsføres til den estimerede værdi. 
Genåbnes regnskabsperioden, annulleres indtægtsføringen. For en nærmere beskrivelse 
af, hvad den estimerede værdi er, og hvordan den beregnes, henvises til whitepaperdo-
kumentet Håndtering af fastprisprojekter.

3. Når et fastpriselement afsluttes, indtægtsføres en evt. restværdi af den faste pris – altså 
den del af kontraktsummen, som ikke allerede er indtægtsført. Et fastpriselement kan 
enten være en fastprisfase eller en række faser med afregningstypen Fastprisprojekt En 
fastprisfase afsluttes, når dens status skiftes til Afsluttet. Et fastprisprojekt afsluttes, når alle 
faser med afregnigstypen Fastprisprojekt har status Afsluttet. Skiftes status, så fastprisele-
mentet ikke længere er afsluttet, annulleres indtægtsføringen automatisk.

Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM
Har man TimeLog EVM, sker der udelukkende en automatisk indtægtsføring, når man faktu-
rerer eller krediterer registreringer på medgået tid, som ikke allerede er indtægtsført manuelt, 
og når man fakturerer eller krediterer fakturalinier af typen Produkt, som ikke stammer fra et 
manuelt oprettet indtægtsføringsbilag. Registreringer på faser, der afregnes efter fast pris, 
skal altid indtægtsføres manuelt.

På de efterfølgende sider findes tabeller, som kan anvendes til at forudse følgerne af forskel-
lige handlinger, set i relation til indtægtsføring. Tabellerne er grupperet efter de forskellige 
afregningsformer.
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Tabel over indtægtsføring uden TimeLog EVM

Medgået tid

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Fakturering af tidsregistreringer Det fakturerede beløb. Medgået tid indtægtsføres automatisk, når det faktu-
reres.

Kreditering af tidsregistreringer Det modsatte beløb af, hvad der blev indtægtsført ved 
bogføring af den faktura, der krediteres.

Den indtægtsføring, som finder sted ved fakturering 
af poster på medgået tid, annulleres automatisk ved 
kreditering af den oprindelige faktura.

Lukning af regnskabsperiode Intet. Medgået tid indtægtsføres udelukkende, når det 
faktureres.

Bogføring af kreditnota Det modsatte beløb af det, der blev indtægtsført ved 
bogføring af den oprindelige faktura.

Medgået tid indtægtsføres automatisk, når det 
faktureres, og det modsatte beløb indtægtsføres, når 
fakturaen for den forbrugte tid krediteres.

Fasestatus sættes til Afsluttet (også 
som følge af afslutning af projekt)

Intet. Medgået tid indtægtsføres udelukkende, når det faktu-
reres. Afslutning af en fase, der afregnes efter medgået 
tid, indikerer derfor kun, at der ikke skal registreres 
yderligere timer.

Fastprisfase

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Fakturering/kreditering af fastpris-
rater

Intet. Indtægtsført afspejler fasens fremdrift – ikke hvor me-
get man har faktureret. Dvs. at selv om man fakturerer 
det fulde beløb inden projektstart, skal der ikke ind-
tægtsføres noget, fordi der endnu ikke er skabt værdi. 
Da der ikke indtægtsføres ved fakturering, skal der hel-
ler ikke ske en negativ indtægtsføring ved kreditering.

Lukning af regnskabsperiode Estimeret værdi af tidsregistreringer med dato inden 
for den lukkede periode (dvs. 0, hvis der ikke er regi-
streret tid).

Med periodelukning opnår man en periodevis ind-
tægtsføring, så man løbende indtægtsfører den værdi, 
der er skabt siden sidste periode, frem for at hele belø-
bet først indtægtsføres ved fasens afslutning.

Genåbning af regnskabsperiode Det indtægtsbilag, som blev dannet ved lukning af 
regnskabsperioden, slettes. Dermed annulleres den 
oprindelige indtægtsføring.

Da perioden ikke længere er lukket, skal arbejdet på 
fast pris heller ikke længere være indtægtsført.

Fasens status sættes til Afsluttet 
(også som følge af afslutning af 
projekt)

Fastprisfasens restbeløb (differencen mellem fastpris-
fasens kontraktsum og det, som allerede  er indtægts-
ført). Findes der ingen ikke-indtægtsførte tidsregi-
streringer på fasen, indtægtsføres beløbet på en ikke 
tidsrelateret indtægtsføringslinie, og beløbet vil derfor 
figurere i kategorien Andet frem for kategorien Tid.

Afslutning af en fastprisfase betragtes som om leveran-
cen nu er komplet, og dens samlede beløb derfor bør 
være indtægtsført.

Fasen skifter status fra Afsluttet til en 
anden status

Et eventuelt indtægtsbilag, der blev dannet , da fasen 
skiftede status til Afsluttet, slettes. Derved annulleres 
indtægtsføringen.

Da status ikke længere er Afsluttet, betragtes leve-
rancen ikke længere som komplet, og derfor bør den 
afsluttende indtægtsføring annulleres.
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Fastprisprojekt

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Fakturering/kreditering af fastpris-
rater

Intet. Indtægtsført afspejler fastprisprojektets fremdrift – og 
ikke hvor meget man har faktureret. Dvs. at selv om 
man fakturerer det fulde beløb inden projektstart, skal 
der ikke indtægtsføres noget, fordi der endnu ikke er 
skabt værdi. Da der ikke indtægtsføres ved fakturering, 
skal der heller ikke ske en negativ indtægtsføring ved 
kreditering.

Lukning af regnskabsperiode Estimeret værdi af tidsregistreringer på fastprisprojekt-
faser med dato inden for den lukkede periode (dvs. 0, 
hvis der ikke er registreret tid)

Med periodelukning opnår man en periodevis ind-
tægtsføring, så man løbende indtægtsfører den værdi, 
der er skabt siden sidste periode, frem for at hele belø-
bet først indtægtsføres ved projektets afslutning.

Genåbning af regnskabsperiode Det indtægtsbilag, som blev dannet ved lukning af 
regnskabsperioden, slettes. Dermed annulleres den 
oprindelige indtægtsføring.

Da perioden ikke længere er lukket, skal arbejdet på 
fast pris heller ikke længere være indtægtsført.

Fasens status sættes til Afsluttet, 
men der findes andre faser med 
afregningstypen Fastprisprojekt, 
som har en anden status.

Intet. Afslutning af en enkelt fase inden for fastprisprojektet 
betyder ikke, at projektet er færdigleveret. Først når alle 
faserne er afsluttet, betragtes arbejdet som færdigt, og 
en evt. restværdi kan indtægtsføres.

Afslutning af sidste aktive fase med 
afregningstypen Fastprisprojekt

Fastprisprojektets restbeløb (differencen mellem 
fastprisprojektfasernes andel af projektets kontraktsum 
og eventuelle tidligere indtægtsføringer på fastprispro-
jektfaserne). Findes der ingen ikke-indtægtsførte tidsre-
gistreringer på fastprisprojektets faser, indtægtsføres 
beløbet på en ikke tidsrelateret indtægtsføringslinie, og 
beløbet vil derfor figurere i kategorien Andet frem for 
kategorien Tid.

Når alle faser i fastprisprojektet er afsluttet, betragtes 
det som om leverancen nu er komplet, og dens sam-
lede beløb derfor bør være indtægtsført.

Tidligere har alle faser med afreg-
ningstypen Fastprisprojekt haft 
status Afsluttet, men nu skifter en 
eller flere faser til en anden status.

Et eventuelt indtægtsbilag, der blev dannet , da fast-
prisprojektet blev afsluttet, slettes. Derved annulleres 
indtægtsføringen.

Da fastprisprojektet ikke længere er afsluttet, betragtes 
leverancen ikke længere som komplet, og derfor bør 
den afsluttende indtægtsføring annulleres.

Andet

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Fakturering af fakturalinie med 
typen Produkt

Det fakturerede beløb. Fakturalinier med typen Produkt indtægtsføres automa-
tisk til det fakturerede beløb.

Kreditering af fakturalinie med 
typen Produkt

Det fakturerede beløb. Fakturalinier af typen Produkt indtægtsføres auto-
matisk, når det faktureres, og det modsatte beløb 
indtægtsføres, når en sådan fakturalinie krediteres.
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Tabel over indtægtsføring med TimeLog EVM

Medgået tid

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Bogføring af faktura For de poster, som ikke allerede er indtægtsført, 
indtægtsføres det fakturerede beløb. For de poster, 
som allerede er indtægtsført, finder der ikke nogen 
yderligere indtægtsføring sted– heller ikke selv om 
man fakturerer posterne til et andet beløb end det, de 
blev indtægtsført til.

Denne metode sikrer, at alle poster indtægtsføres, 
og at man ikke behøver indtægtsføre separat for de 
poster, som man ved, der skal faktureres til fuld værdi i 
indeværende periode.

Bogføring af kreditnota For de poster, som ikke allerede var indtægtsført, da 
den oprindelige faktura blev bogført, indtægtsføres det 
oprindeligt fakturerede beløb med omvendt fortegn. 

For de poster, som var indtægtsført manuelt inden den 
oprindelige faktura blev bogført, finder der ikke nogen 
yderligere indtægtsføring sted. Ønsker man at annul-
lere indtægtsføringen af disse poster, må man kreditere 
det indtægtsbilag, som posterne er bogført på.

De indtægtsføringer, som fandt sted som følge af bog-
føringen af den oprindelige faktura, annulleres.

Lukning af regnskabsperiode Intet. Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, 
når man fakturerer registreringer på medgået tid, som 
ikke allerede er indtægtsført manuelt.

Bogføring af indtægtsføringsbilag Det beløb, som er angivet på indtægtsføringsbilaget.

Afslutning af fase (også som følge af 
afslutning af projekt)

Intet. Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, 
når man fakturerer registreringer på medgået tid, som 
ikke allerede er indtægtsført manuelt.

Fastprisfase/Fastprisprojekt

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Fakturering af fastprisrater Intet. Indtægtsført afspejler fasens fremdrift – ikke hvor me-
get man har faktureret. Dvs. at selv om man fakturerer 
det fulde beløb inden projektstart, skal der ikke ind-
tægtsføres noget, fordi der endnu ikke er skabt værdi.

Kreditering af indtægtsføringsbilag Det modsatte beløb af, hvad der blev indtægtsført på 
det oprindelige indtægtsbilag.

Fasens status sættes til Afsluttet 
(også som følge af afslutning af 
projekt)

Intet. Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, 
når man fakturerer registreringer på medgået tid, som 
ikke allerede er indtægtsført manuelt.

Lukning af regnskabsperiode Intet. Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, 
når man fakturerer registreringer på medgået tid, som 
ikke allerede er indtægtsført manuelt.

Andet

Handling Hvad bliver indtægtsført Årsag

Fakturering af fakturalinie af typen 
Produkt

For linier, som ikke stammer fra et manuelt indtægts-
føringsbilag, indtægtsføres det fakturerede beløb. For 
linier, som stammer fra et manuelt indtægtsføringsbi-
lag, finder der ikke nogen yderligere indtægtsføring 
sted – heller ikke hvis man fakturerer et andet beløb 
end det oprindeligt indtægtsførte.

Denne metode sikrer, at alle produktlinier indtægtsfø-
res, og at man ikke behøver indtægtsføre separat for de 
produktlinier, som man ved, der skal faktureres til fuld 
værdi i indeværende periode.

Kreditering af fakturalinie af typen 
Produkt

For linier af denne type, som ikke stammer fra et ma-
nuelt oprettet indtægtsføringsbilag, indtægtsføres det 
oprindeligt fakturerede beløb med omvendt fortegn. 

For linier, som stammer fra et manuelt oprettet 
indtægtsføringsbilag, finder der ikke nogen yderli-
gere indtægtsføring sted. Ønsker man at annullere 
indtægtsføringen af disse linier, må man kreditere det 
indtægtsbilag, som linierne er bogført på.

De indtægtsføringer, som fandt sted som følge af bog-
føringen af den oprindelige faktura, annulleres.
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