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Priskalkulation 

Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på 

reservedele – dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. 

Opsætning 

Definitionen af, hvilke parametre der skal anvendes til priskalkulation på 
en vare (eller en gruppe af varer), foretages under Lagersted – 
Reservedele – Opsætning – Priskalkulationskort: 

 

 

Feltet Kode 

Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. 

Feltet Beskrivelse 

Her kan der angives en tekst, der beskriver priskalkulationen. 

Feltet Valutakode 

Hvis du udfylder valutakoden, vil valutakursen indgå i 

priskalkulationsberegningen, dvs. leverandørens salgspris omregnes. 

Feltet Rabat % 

Her skal du angive en evt. rabatprocent, som fratrækkes leverandørens 

salgspris for at beregne indkøbsprisen. 

Feltet Omkostningsfaktor 

Her angives den omkostningsfaktor, som skal tillægges den beregnede 

indkøbspris. 

Feltet Kalkulationsfaktor 

Her angives en evt. kalkulationsfaktor, som ligeledes tillægges den 

beregnede indkøbspris. 

Feltet Afrundingspræcision 

Her kan du angive hvorledes der afrundes 

Eksempel: 
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1,00 Afrund til hele tal (uden decimaler - deleligt med 1,00) 

0,05 Afrund til et tal deleligt med 0,05 

Hvis der ikke angives noget i feltet, vil der blive afrundet til 2 decimaler. 

Feltet Afrundingsretning 

Her kan du yderligere specificere, hvorledes der afrundes. 

Nærmeste = al, der er >=5, rundes op. Ellers rundes der ned. 

Op = Beløbet rundes op. 

Ned = Beløbet rundes ned. 

Feltet Opdater købspriser (Købspristabellen). 

Her angives om der ved kørsel af priskalkulation ønskes dannet 

købsprislinjer i købspristabellen. 

Er feltet markeret vil de underliggende købspriser blive oprettet med den 

valutakode, der er påhæftet varens priskalkulationskode 

 

Beregningsformel for priskalkulation af priser er som følger: 

(Producentens salgspris – rabat * valutakurs = beregnet indkøbspris i 

DKK) * omkostningsfaktor * kalkulationsfaktor = salgspris i DKK. 

 

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

priskalkulation, mærkes med koden for den priskalkulationsprofil, der skal 

anvendes: 

 

Ligeledes skal der på varen være angivet et Priskalkulationsgrundlag (på 

fanen Fakturering) – Priskalkulationsgrundlaget er producentens 

vejledende salgspris. 
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Prisgrundlaget kan indtastes direkte i feltet på varekortet.  

Såfremt der anvendes prisfiler fra leverandøren, vil feltet automatisk blive 

opdateret i forbindelse med kørslen ’Opdater salgspriser fra katalogvarer’ 

(under Lagersted – Lager – Prisbehandling). 

I denne kørsel opdateres både feltet Priskalkulationsgrundlag og feltet 

Salgspris, hvilket indebærer, at priskalkulation skal køres efterfølgende, 

hver gang der opdateres salgspriser fra katalogvarer, idet den sidst 

kalkulerede pris jo er blevet overskrevet. 

Ved nyoprettelse af varer og ved oprettelse af varer fra katalogvarer vil 

priskalkulationsgrundlag og kalkulationskode være blanke, dvs. disse skal 

efterfølgende udfyldes manuelt. 

 

 

Beregningskørsel 

Priskalkulation kan foretages  

 for en enkelt vare – fra varekortet 

 for en priskalkulationsprofil – under Lagersted – Reservedele 
Opsætning – Priskalkulationskort 

 for flere varer/priskalkulationsprofiler – under Lagersted – 
Reservedele – Periodiske aktiviteter – Priskalkulation 

 

Priskalkulation for en enkelt vare 

Såfremt der ændres kalkulationskode på en vare, vil der fremkomme en 

dialogboks som følgende: 

 

Svares der ja, vil salgspris på den aktuelle vare blive rekalkuleret. 

Hvis kalkulationskoden ikke er ændret kan du trykke F2 med markøren i 

feltet Priskalkulationskode og derefter Enter – herved vil samme 

dialogboks som ovenfor fremkomme. 

Priskalkulation for en Priskalkulationsprofil 

Under Lagersted – Reservedele – Opsætning – Priskalkulationskort, skal 
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du stå på den priskalkulationskode, som du ønsker at kalkulere. Klik på 

knappen Priskalkulation og vælg Opdater.  

Herved fremkommer følgende billede: 

 

Varefanen: 

Priskalkulationskoden er automatisk udfyldt – denne kan dog ændres, 

ligesom du har mulighed for at selektere på et interval af varenumre 

og/eller leverandører. 

Indstillingsfanen: 

 

Her vælges om hhv. salgs- og købspris skal kalkuleres. 

Desuden angives et datointerval til brug ved dannelse af linjer i 

købspristabellen.  

Ved OK foretages priskalkulation for de varer, der stemmer overens med 

de indtastede kriterier. 

Priskalkulation for flere varer/priskalkulationskoder 

Under Lagersted – Reservedele – Periodiske aktiviteter – Priskalkulation 

kan samme kørsel startes, som beskrevet under priskalkulation for en 

bestemt priskalkulationskode. 
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Varekort 

Den beregnede salgspris overføres til varekortet i feltet Salgspris: 

 

Feltet Priskalkulationsgrundlag forbliver uændret. 

 

Købspriser 

De dannede købspriser kan ses under varekortet, knappen Køb – 

Købspriser: 

 

 

 

 


