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Afstem Maskinværdi 

Rapport nr. 6039011 Afstem Maskinværdi er et værktøj til afstemning af 

maskiner. 

De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision 

(den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den 

klassiske menu (den gamle menu). 

Opsætning 

Inden rapporten kan anvendes, skal der sættes lidt op på maskinernes 

varebogføringsgrupper: 

Vælg Økonomistyring – Opsætning - Bogføringsgrupper – Lager (Lager, 

Opsætning, Varebogføring, Varebogføringsgrupper). 

 

Som vist ovenfor sættes flueben i kolonnen Maskingruppe ved de 

Varebogføringsgrupper, der vedrører maskiner. 

Rapporten skal derudover tilføjes under Udskrifter (Rapporter): Vælg 

Rapporter, Ret, tast F3 for at tilføje ny. Under Rapport-Id skrives 6039011 

Bestilling af rapport 

Det er vigtigt, at Kostprisregulering er kørt - inden rapporten genereres! 
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Kostprisregulering 

Vælg, Økonomistyring – Lager - Prisberegning – Reguler kostværdi 

vareposter (Lager - Periodiske aktiviteter - Reguler kostværdi vareposter). 

Bestilling af rapport 

Vælg rapporten 

 

Advarsler: 

Blank: Kun maskinlinjer udskrives 

Udskriv advarsler: Både maskinlinier og advarsler udskrives   

Kun advarsler: Kun advarsler udskrives 

Pr. dato: Den dato du ønsker at afstemme pr. 

Kun totaler: Når der sættes flueben, vil der kun komme total pr. 

varebogføringsgruppe og ikke en linie pr. maskine 

Vis manuelle finansposter med maskindimension: Når der sættes 

flueben vil eventuelle manuelle finansposter med maskindimension på 

lagerkonti blive vist 

Tjek for poster uden maskindimension: Her kan vælges måned, 

kvartal, år eller alle. Det valgte afgør, hvor langt tilbage i tid rapporten skal 

kigge efter poster på lagerkonti uden maskindimension 

Rapporten 

Rapporten er opdelt i 5 afsnit, der beskrives herunder: 

 Afstemning pr. maskine 

 Maskiner modtaget efter afstemningsdato 
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 Manuelle poster på lagerkonti med maskindimension 

 Poster på lagerkonti uden maskindimension 

 Saldi på lagerkonti 

 

Afstemning pr. maskine  

I afsnittet medtages maskiner, hvor antal eller værdi er forskellig fra 0. 

 

Pr. maskine afstemmes Lagerværdi iflg. Værdiposter med Lagerværdien i 
Finans. 

 

Lagerværdi iflg. Værdiposter: Total for de værdiposter, der er dannet på 
maskinen 

 

Lagerværdi iflg. Finans: Total for de posteringer, der er bogført på 
lagerkonto med maskindimension 

 

Kun maskiner, der er ”modtaget” på afstemningstidspunktet vises i dette 
afsnit. 

Der vises total pr. varebogføringsgruppe. 

Advarsler 
Har du valgt at udskrive advarsler, kan følgende fremkomme: 

 

Lagerværdi iflg. Finans er forskellig fra lagerværdi iflg. 

Værdiposter: Differencen er udregnet i højre kolonne 

Difference kan skyldes, at der er manuelle poster på maskinen: 

Advarslen kommer, hvis der er difference mellem Værdiposter og 

Finans og der samtidig er bogført manuelle poster på maskinen 

Beregnet kostpris er forskellig fra lagerværdi iflg. Værdiposter: 

Angiver at der er difference mellem de poster, der er bogført i 

driften(tager beløb fra driftskonti i kontoskema ”Maskine”) og de 

værdiposter, der udgør lagerværdien. Differencen kan evt. skyldes, at 

der ikke er kørt kostprisregulering. 

Der findes vareposter med serienummer forskellig fra maskinens 

serienummer: Maskinens serienummer kan være ændret på et 

tidspunkt. Serienummeret findes på Maskinkortet på fanen ”Detaljer” 

Maskindimension er forskellig fra maskinnummer: Dimensionen 

”Maskine” er ikke lig med maskinens nummer. Maskindimensionen 

findes via maskinkortet, tast shift+ctrl+d 
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Andet 

Andre oplysninger om maskiner på listen, der kan kræve en forklaring: 

Antal 0: Maskinen kan være modtaget, men ikke købsbogført 

Antal -1: Maskinen kan være solgt, men ikke købsbogført 

Værdi kr. 0,00:  Køb kan ved en fejl være bogført som salg 

Maskiner modtaget efter afstemningsdato 

Første afsnit medtager kun de maskiner, der er ”Modtaget” på 

afstemningsdatoen, uanset om de har bogført værdi eller ej. 

Afsnit 2 tager højde for de maskiner, der har lagerværdi på 

afstemningsdatoen, men først er ”modtaget” efter denne dato. 

Manuelle poster på lagerkonti med maskindimension 

Afsnittet indeholder manuelle finansposter med maskindimension, som er 

bogført til og med afstemningsdatoen. Giver poster på en 

maskindimension totalt kr. 0,00 vises de ikke. 

Der vil typisk være tale om poster bogført i forbindelse med hensættelser 

til skyldigt køb(negativ lagerværdi i forbindelse med salg før køb, der 

flyttes til konto for hensættelser skyldige omkostninger). Disse poster vil 

give differencer, da der ikke laves tilsvarende værdiposter. 

Afsnittet skal ses som forklaring til sådanne differencer. 

Poster på lagerkonti uden maskindimension 

Hvis der laves poster på lagerkonti uden maskindimension, kan der opstå 

en difference. Afsnit 3 specificerer disse poster.  

Ved bestilling af rapporten vælger du, hvor langt tilbage i tiden, der skal 

tjekkes for dette. 

Saldi lagerkonti 

Dette afsnit viser saldi på de lagerkonti, der er tilknyttet maskinernes 

varebogføringsgrupper. 


