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Ukuransberegning 

Varer, hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb (ingen 

vareposter med typen køb), kan automatisk få påsat en ukuransprocent, 

der viser i hvor høj grad varen er ukurant.  

Ukuransberegningen kan automatisk danne finansposter udspecificeret 

pr. varedimension og pr. lokationsdimension. 

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug 

for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet ’Opsætning’ sidst i denne 

vejledning. 

Beregningskørsel 

 

Beregning af ukuransprocenter startes under Lagersted – Reservedele – 

Periodiske aktiviteter – Beregn ukuransprocent. 

Beregningskørslen kan også startes under Lagersted – Reservedele – 

Opsætning – Ukuransprofil hoved liste. Her vælges Vis eller Rediger af 

den ønskede profil, hvorefter man på fanen Naviger klikker på ’Kør 

ukuransberegning’ i båndet øverst i billedet. 
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Feltet Beregningsdato 

Beregningsdatoen anvendes som udgangspunkt for beregning i henhold 

til datoformlerne på ukuransprofilkoden. 

Feltet ’Bogfør til finans’ 

Der sættes hak i feltet, såfremt resultatet af ukuransberegningen ønskes 

bogført på de konti, der er sat op under DSM opsætning. 

Feltet Udskriv 

Sæt hak i feltet, hvis resultatet af beregningen ønskes udskrevet på 

printer. Listen udskrives summeret pr. varebogføringsgruppe. 

Feltet ’Antal er lagerbeholdning’ 

Feltet vedrører udskriften over beregningen. 

Markeres feltet er antal = lagerbeholdning 

Markeres feltet ikke er antal = antal varenumre 
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Feltet ’Vis detaljeret’ 

Feltet vedrører udskriften over beregningen 

Markeres feltet vises linje pr. varenummer på udskriften. 

Feltet ’Vis profillinier med 0’ 

Vedrører udskriften over beregningen.  

Hvis der sættes hak i feltet vil alle linier pr. ukuransprofil blive udskrevet 

på listen, også selvom der ikke er nogen varer, der opfylder det 

pågældende kriterium. 

Feltet ’Opdater ukurans % på vare’ 

Hvis der sættes hak i feltet, vil varekortet på hver enkelt vare blive 

opdateret med den ukuransprocent, der er blevet beregnet i kørslen. 

Feltet vil automatisk blive markeret, hvis der sættes hak i feltet ’Bogføring 

til finans’.  

Feltet Ukurans% på varekortet kan IKKE vedligeholdes manuelt. 

Feltet ’Benyt eksisterende pct.’ 

Hvis der sættes hak i feltet vil der ikke blive nyberegnet ukuransprocenter, 

derimod vil den ukuransprocent, som p.t. står på varekortet, blive anvendt. 

Feltet ’Medtag forventet kostpris’ 

Hvis der sættes hak i feltet vil leverancer, som er varemodtaget, men ikke 

bogført, også blive medtaget i kørslen. 

Feltet Salgsdatointerval 

Hvis der indtastes et salgsdatointerval, bliver varer, som er solgt inden for 

intervallet, ikke nyberegnet, dvs. eksisterende ukuransprocent bibeholdes. 

Dog bliver varer, hvor der findes køb i den angivne periode beregnet efter 

de almindelige regler for ukuransprofilen. 

Ukuransberegningen omfatter alle varer - dog ikke maskinvarer.  

Ukuransprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v. 

Findes der varer, som ønskes behandlet specielt, skal disse påføres en 

anden ukuransprofilkode. Eksempelvis kan der være varer, som skal 

være ukurante uanset seneste købsdato. Til disse varer oprettes en 

alternativ ukuransprofilkode, f.eks. med formlen 1D = 100%. 

Bemærk, at ukuransberegningen bør køres regelmæssigt, da f.eks. 

nyoprettede varer som er indkøbt for første gang, er ukurante indtil 

beregningen foretages. 
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Visning af beregningskørsler 

 

Afviklede beregningskørsler gemmes under Lagersted – Reservedele – 

Opsætning – Ukuransprofil hoved liste. Her vælges Vis eller rediger af 

den ønskede ukuransprofilkode – på fanen Naviger vælges herefter 

’Ukuranslog’ i båndet øverst i billedet  

 

Her vises totalen pr. beregningskørsel. Der dannes en beregningsloglinje 

for hver gang man kører funktionen ’Beregn ukurans %’. På 

beregningsloglinjen kan man ud over totalen for beregningskørslen også 

se, om der til den pågældende beregning er bogført ukuransposter til 

finans og om ukuransprocenten er opdateret på varekortet.  

Ved at markere en af linierne og klikke på funktionsknappen 

’Ukuransloglinjer’ i båndet fremkommer en detaljeret visning på 

vareniveau vedr. den pågældende kørsel. 
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På denne detaljerede visning, kan der bl.a. ses ’Ukurans 

(dimensionskode)’ og ’Ukurans pr. lokation (dimensionskode)’, samt 

ukuransbeløb og ukuransprocent.  

 

Udskrifter 

 

Under Lagersted – Reservedele Rapporter Ukurant er der flere 

muligheder for udskrift af tidligere beregninger. 

Ukuranslog Varegruppe (rapport 6039059)  

Summeret liste pr. varebogføringsgruppe 

Ukuranslog Vare (rapport 6039057)  

Der vælges mellem udskrift pr. varebogføringsgruppe og detaljeret 

udskrift på vareniveau. 

Ukurans pr. varegr. sammenligning (rapport 6052059) 

Liste med mulighed for sammenligning af 2 ukuransberegninger, samt 

mulighed for at udskrive aldersfordeling(profildetaljer). 
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Opsætning ukuransprofil 

 
 
Definitionen af alderskoder og ukuranspct., foretages under Lagersted – 
Reservedele – Opsætning – Ukuransprofil hoved liste. 
I båndet vælges funktionsknappen ’Ny’, ’Rediger’ eller ’Vis’ for at komme 
ind på ukuransprofil-kortet. 

 

 

Feltet Kode 

Her angives en kode, der identificerer ukuransprofilen.  

Feltet Beskrivelse 

Her angives en tekst, der beskriver ukuransprofilen. 
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Feltet Ekstra information 

Varer der aldrig er købt eller hvor lagerbeholdning er negativ, kan 

håndteres uafhængigt af alderskoderne ved at anvende dette felt – se 

skærmbilledet ovenfor.  

Anvendes denne funktionalitet ikke, håndteres varer uden køb 

således: 

Alle varer er som udgangspunkt ukurante ved oprettelse og bliver 

først kurante, når de indkøbes. Dvs. hvis der ikke er bevægelser 

(vareposter) med typen køb på varen, betragtes varen som 

værende 100 % ukurant indtil der sker et køb og efterfølgende 

køres en ukuransberegning. 

Dog gælder der det særlige forhold, at hvis en vare uden poster 

har erstattet et eller flere andre varenumre, så vil de erstattede 

varenumres poster indgå i beregning af ukuransprocent for det nye 

varenummer. 

Feltet Datoformel 

Her skal du angive den datoformel, der skal anvendes til beregning. 

Indmeldes der f.eks. 3 datoformler 1Å = 50%, 2Å = 75% og 3Å = 100%, 

betyder dette, at varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere end 1 år 

regnes som 50% ukurante. Varer, hvor der ikke er foretaget indkøb i mere 

end 2 år regnes som 75% ukurante. Varer, hvor der ikke er foretaget 

indkøb i mere end 3 år regnes som 100% ukurante. 

Bemærk, at datoformlerne skal indmeldes i stigende orden. 

Feltet Ukuranspct. 

Her angives den ukuransprocent, der skal anvendes for varen, hvis 

vareposterne opfylder betingelserne i henhold til datoformlen. 

Varekort 

Herefter skal de enkelte varer, hvor der ønskes foretaget en automatisk 

beregning af ukuransprocent, mærkes med den korrekte ukuransprofil 

(feltet Ukuransprofilkode i oversigtpanelet Fakturering): 
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DSM opsætning 

Endelig skal der under Service – Opsætning – DSM opsætning, på 

oversigtpanelet ’Vare’, angives to finanskontonumre til bogføring af 

ukurans: et ’Ukuranskontonr.’ i resultatopgørelsen, samt et tilhørende 

’Ukuransmodkontonr.’ i balancen. Kontiene anvendes kun, hvis der ved 

bestilling af kørslen svares ”JA” til bogføring i finans. 
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I forbindelse med bogføring af poster i finanskontoplanen, kan der 

tilknyttes dimensioner til de dannede ukuransposter. Der kan dannes 

dimensioner for: 

Ukurans (dimensionskode) 

Her kan vælges dimensionskode, der dækker oplysninger fra varekortet, 

f.eks. varebogføringsgruppe, således at der ved dannelse af 

ukuransposteringer i finanskontoplanen, bogføres værdi pr. 

dimensionskode. 

Ukurans pr. lokation (dimensioneskode) 

Her kan vælges dimensionskode, der dækker oplysninger om lokationen 

af varen. Har en virksomhed flere lokationer oprettet, kan der dannes 

ukuransposter pr. lokation. Lokationen skal her være oprettet som en 

selvstændig dimension, f.eks. STED. Der vil således ved dannelse af 

ukuransposteringer i finanskontoplanen blive bogført værdi pr. 

lokationsdimension. 

Hvis der ikke angives dimensionskoder for en eller flere af ovenstående 

felter, vil ukuransposterne i finanskontoplanen, blive dannet som én 

samlet postering. 

Hvis man som kunde derimod har et ønske om f.eks. at kunne måle 

rentabilitet pr. varebogføringsgruppe og/eller pr. lokation, kan felterne med 

fordel udfyldes med en dimensionskode, der dækker det ønskede 

rapporteringsniveau. 

 


