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Maskin-efterregulering ved flere lagertilgange 

DSM håndterer flere lagertilgange på den samme maskine og 

lagertilgangene genereres af salg og køb i maskinhandelsmodulet som 

beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

 Ved samme maskine forstås: 
Maskinnr., varenummer og serienummer er det samme 

 Ved flere lagertilgange forstås: 
At der på varenummeret er flere tilgangs-vareposter, hvor 
varenummer og serienummer er ens. 

Flere lagertilgange ved Salgsbogføring 

 

Når en maskine kommer på lager igen, fordi en handel krediteres, skal 

maskinen bogføres med en kostpris, så lagerværdien bliver korrekt. 

På salgskreditnotaen beregnes den korrekte kostpris automatisk og vises 

ved indtastningen af dokumentet. (Kostprisen vises i feltet Kostpris’ på 

ordrelinjen). 

Kostprisen beregnes også automatisk ved kopiering af et dokument. 

Flere lagertilgange ved Købsbogføring 

 

Når et køb på en maskine krediteres løftes hele lagerværdien (køb, tilkøb, 

klargøring m.m.) af lageret og lagerværdien modkonteres på købs- 

udligningskontoen via kørslen reguler kostværdi - vareposter. 

Ved bogføring af en købskreditnota på en maskine, både via købs- og 

salgsordrer, tjekker systemet automatisk om der findes værdiændringer 

på maskinen: 

Gør der det, dannes der automatisk efterreguleringsposter. Disse poster 

kan ses under Maskinhandel – Periodiske aktiviteter – 

Efterreguleringsposter. 

Disse poster vil blive anvendt i tilfælde af at samme maskine igen tilgår 

lageret. 

Ved bogføring af et eventuelt nyt køb på maskinen bliver omkostningerne 

(tilkøb, klargøring m.m.) til maskinen automatisk hentet fra de 

efterreguleringsposter, som blev gemt ved kreditering af det første køb. 

Efterreguleringsposterne skal have status Åben for at blive medtaget. 
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Omkostningerne bogføres som en værdiregulering, der modkonteres via 

bogføringsopsættet til efterregulering (se afsnittet ’Bogføringsopsæt 

efterregulering). 

Hvis der bogføres køb og tilkøb på samme bilag tjekkes der om det nye 

tilkøb har samme beløb som hensat beløb.  

Der bogføres ikke en efterregulering hvis dette er tilfældet, i stedet lukkes 

efterreguleringsposten.  

Efterreguleringposter 

Efterreguleringsposter kan ses under Maskinhandel – Periodiske 

aktiviteter – Efterreguleringsposter. 

 

Oversigten viser alle transaktioner i kartoteket og der kan filtreres på 

Status (åben, lukket af system, lukket af bruger eller lukket ved 

annullering). 

 Åben 
Status ”åben” er værdiposter til maskiner, hvor købet er tilbageført og 
hvor der endnu ikke er lavet en ny købsfaktura.  
Der dannes en post pr. værdiændring, der er lavet til maskinen – dog 
dannes der ikke en post til tilkøb der er bogført på samme bilag som 
købet er bogført på. 

 Lukket af system 
Status ”lukket af system” er værdiposter til maskiner, hvor der er 
bogført en ny købsfaktura og hvor værdien er bogført ind på den nye 
tilgang ved bogføring af købet. 

 Lukket af bruger 
Status lukket af bruger påsættes de efterreguleringsposter, som 
brugeren manuelt lukker. Kan avendes hvis der er returneret et køb 
med værditilvækst og købet reelt er returneret og man ønsker at 
anvende manuel efterudligning til afstemning mellem køb og 
købsudligningskontiene. 

 Lukket ved annullering 
Status ’Lukket ved annullering’ er værdiposterr til maskiner, hvor der 
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er bogført en købskreditnota, og hvor der på kreditnotaen er 
tilbageført både selve købet og tilkøbet (tilkøbet har samme 
maskinnr., serienr. og beløb). 

Eksempler 

Eksempel 1: Køb, tilkøb på særskilt bilag, klargøring 

Maskine 2107 er købt for 500.000,-.  

Der er lavet et tilkøb på 25.000,- på et selvstændigt bilag, samt en 

klargøring på 2.622,50, som har reguleret maskinens værdi: 

 

 

Maskinen returneres, dvs. der bogføres en købskreditnota på de 

500.000,-. Maskinen lukkes ikke. 

Herved dannes der efterreguleringsposter på tilkøbet og på klargøringen: 
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Efter kørsel af regulering af kostværdi på vareposter findes der følgende 

værdiposter til maskinvaren: 
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Nu bogføres en ny købsordre på maskinen, dvs. der sker en ny 

lagertilgang – denne gang købes maskinen til 480.000,-. 

 

Fra efterreguleringsposterne hentes nu de tidligere gemte omkostninger 

fra tilkøbet og fra klargøringen. Efterreguleringsposterne får nu status 

’Lukket af system’: 

 

På værdiposterne har vi nu følgende poster: 
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Dvs. de gemte omkostninger fra efterreguleringsposterne er automatisk 

blevet bogført med ind, så maskinens lagerværdi er korrekt. 

Eksempel 2: Køb, tilkøb på samme bilag, klargøring 

Maskine 2108 er købt for 500.000,-.  

Der er lavet et tilkøb på 2.500,- på samme bilag, samt en klargøring på 

2.622,50, som har reguleret maskinens værdi: 
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Maskinen returneres, dvs. der bogføres en købskreditnota på de 

500.000,-. og de 2.500 i tilkøb. Maskinen lukkes ikke. 

Herved dannes der en åben efterreguleringspost på klargøringen: 

 

Og der dannes en efterreguleringspost med status ’Lukket ved 

annullering’ på tilkøbet: 
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Posten har status ’Lukket ved annullering’ fordi maskinnr., serienr. og 

beløb på tilkøbslinjen på købskreditnotaen er identisk med tilkøbslinjen på 

den oprindelige købsordre, dvs. brugeren har selv behandlet værdien. 

Efter kørsel af regulering af kostværdi på vareposter findes der følgende 

værdiposter til maskinvaren: 

 

 

Nu bogføres en ny købsordre på maskinen, dvs. der sker en ny 

lagertilgang – denne gang købes maskinen til 480.000,-, og med tilkøb på 

2.500,- (tilkøb samme beløb som før). 

 

Fra efterreguleringsposterne hentes nu de 2.622,50 fra klargøringen – 

efterreguleringsposten markeres med ’Lukket af system’. 
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På værdiposterne har vi nu følgende poster: 
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Dvs. de gemte omkostninger fra efterreguleringsposten er automatisk 

blevet bogført med ind, så maskinens lagerværdi er korrekt 

 

Bogføringsopsæt efterregulering 

 

Under Service – Opsætning – DSM opsætning skal der på fanen 

Værdiregulering angives en virksomhedsbogføringsgruppe i feltet 

’Efterregulerings virksomhedsbogføringsgruppe’.  

 

 

Her angives den virksomhedsbogføringsgruppe, som ønskes anvendt ved 

efterregulering. 

Den virksomhedsbogføringsgruppe, der indtastes, skal være oprettet 

under Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper – Generelt – 

Bogføringsopsætning. 
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I eksemplet ovenfor er der oprettet en virksomhedsbogføringsgruppe, der 

hedder MASK-REG – til denne skal der desuden laves 

bogføringsopsætning under Økonomistyring – Opsætning – 

Bogføringsgrupper – Generelt – Bogføringsopsætning.  

I bogføringsopsætningen skal der indtastes et kontonummer på 

lagerreguleringskontoen på fanebladet lager – JMA anbefaler at angive 

kontonummer for købsudligning fra købet som efterreguleringskonto: 

 

 

Bogføringsopsætning skal oprettes for alle kombinationer af 

virksomhedsbogføringsgruppe og produktbogføringsgruppe: 

MASK-REG / NYETRAKTOR 

MASK-REG / BRTRAKTOR 
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MASK-REG / NYEØVRIGE 

osv. 

 


