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Solgte Maskiner uden kostpris (skyldigt køb) 

Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er 

varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej. 

Købsordrer kan også bogføres uden indtastet kostpris. 

Såfremt maskiner sælges uden at kostprisen kendes, bør der på 

købsordren indtastes en forventet kostpris, således at DB fremstår 

realistisk.  

Opsætningsmulighed 

Der er mulighed for at vælge om det skal være muligt at kunne 

modtage/købe en Maskine med kostpris kr. 0,00. 

Dette sættes op under Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning. 

 

Er punktet ikke markeret er det ikke muligt at modtage eller købe en 

maskine medmindre kostprisen er større end kr. 0,00. 

Er der solgt maskiner uden kostpris lokaliseres og korrigeres disse på 

følgende måde: 

Købsordre er varemodtaget uden kostpris, men ikke bogført 

 

Der er i eksemplet oprettet en købsordre med to maskinlinjer, men der er 

kun angivet kostpris på den ene linje: 
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Købsordren modtages nu ved at klikke på knappen Bogfør. Her markeres 

feltet modtag. 

De to maskiner sælges nu på en salgsordre. 
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Salgsordren leveres og faktureres. 

 

Under Rapporter – Lager – Standard rapporter udskrives nu en 

Lagerværdiliste (rapport nr. 1001) for de to maskinvarenumre: 

Feltet Medtag forventet kostpris markeres på oversigtspanelet 

Indstillinger: 
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Maskinvaren uden kostpris vil nu fremgå på listen med antal -1 og 

værdien 0,00 pr. listens skæringsdato (varenr. ÅÅ12988): 

 

 

For at få påført kostprisen skal du gå ind på købsordren, som endnu ikke 

er bogført og gøre følgende: 

 Genåbn købsordren ved at klikke på funktionsknappen – Åbn igen. 

 Indtast kostpris på linien med varenr. ÅÅ12988. 

 Bogfør købsordren. 

 

Genudskriv evt. lagerværdilisten, som nu ser således ud: 
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Begge maskiner står nu med 0 i antal pr. skæringsdatoen og den bogførte 

værdi er 0, da maskinerne er købt og solgt med samme kostpris. 

Såfremt den bogførte værdi (kolonnen længst til højre) viser en værdi, 

hvilket ikke er korrekt, da begge maskiner er købt og solgt igen med 

samme kostpris, skal der reguleres kostpris på de to varenumre.  

For at regulere dette på plads køres menupunktet Økonomistyring – Lager 

- Prisberegning – Juster kostpris - vareposter. 

Kørslen kontrollerer samtlige varer på varekartoteket – med mindre der 

angives et varenummerfilter - og regulerer kostværdien. Afviklingstiden 

kan derfor være lang, afhængig af mængden af varer. 

Når kørslen er afsluttet udskrives Lagerværdilisten på ny: 

Den bogførte kostværdi er nu 0,00, hvilket er korrekt da maskinerne er 

købt og solgt til samme kostpris. 

Købsordre er varemodtaget og bogført uden kostpris 

 

Der er i eksemplet oprettet en købsordre med to maskinlinjer, men der er 

kun angivet kostpris på den ene linje, præcis som i første eksempel: 
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Købsordren modtages og faktureres nu – uden kostpris på den ene 

maskine – ved at klikke på knappen Bogfør. Her skal feltet Modtag og 

fakturer være markeret: 

 

De to maskiner sælges nu på en salgsordre. 
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Salgsordren leveres og faktureres. 

Under Rapporter – Lager – Standard rapporter udskrives nu en 

lagerværdiliste (rapport nr. 1001) for de to maskiner: 

 

Feltet Medtag forventet kostpris markeres på oversigtspanelet 

Indstillinger. 
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Maskinen uden kostpris vil nu fremgå på listen med 1 stk i både tilgangs 

og afgangs-antal, men uden værdi (varenr. ÅÅ12990): 

 

Købsordren er jo bogført, så kostpris kan ikke indmeldes her. Det er 

derfor nødvendigt at korrigere værdien via en værdireguleringskladde 

(Lagersted – Lager – Værdireguleringskladder). 

Vælg et kladdenavn (eller opret et nyt kladdenavn, hvis der ikke findes 

noget tilgængeligt kladdenavn). 

Indtast bogføringsdato, bilagsnr. og maskinnummer (varenr., beskrivelse 

m.v. hentes automatisk): 

 

Find feltet Udlig.postløbenr. og tryk F4 i feltet (eller klik på AssistButton). 

Herved vises et vindue med vareposter til maskinnummeret. I eksemplet 

er der kun én varepost som har posttypen køb. 
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Marker posten og tryk enter for at trække informationerne med over i 

værdikladden.  

I feltet Kostpris (reguleret) indtastes nu maskinens kostpris, i eksemplet 

500.000,00. Herved beregnes reguleringsbeløb automatisk: 

 

Bogfør kladden og genudskriv evt. lagerværdilisten, som nu ser således 

ud: 
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Der er nu kommet en værdi på tilgangsposten og afgangsposten for vare 
ÅÅ12990. 
 

Er der stadig ikke værdi på afgangen for varen, så den bogførte værdi pr. 
listens skæringsdato bliver identisk med tilgangsværdien, skal dette 
reguleres på plads ved at køre menupunktet Økonomistyring – Lager - 
Prisberegning – Reguler kostpris - vareposter. 

Kørslen kontrollerer samtlige varer i varekartoteket – med mindre der 

angives et interval af varenumre - og regulerer kostværdien. 

Afviklingstiden kan derfor være lang, afhængig af mængden af varer. 

Når kørslen er afsluttet udskrives Lagerværdilisten på ny. 

Den bogførte værdi er nu 0,00, hvilket er korrekt, da maskinerne er købt 

og solgt til samme kostpris. 


