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Overpris og ventende overpris 

Overpris er en funktion, hvor værdien på en indbyttet maskine nedskrives 

og nedskrivningen udlignes på den maskine, man har solgt (herved 

reduceres dækningsbidraget på den solgte maskine). 

Der er følgende muligheder for overprisregulering: 

 Funktionen ’Overpris’ på maskinkortet 

 Funktionen ’Overpris’ via maskinkassekladden (se beskrivelse 
Maskinkassekladde) 

 Funktionen ’Ventende overpris’ på salgsordre 

 

For at anvende funktionen skal der laves et bogføringsopsæt til 

overprisregulering. 

Opsætning 

Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper – Generelt – 

Bogføringsopsætning. 

For at funktionen kan anvendes skal der være lavet et bogføringsopsæt til 

overpris. 

 

Felterne Omsætningsnedskrivning, ’Modkonto for 

Omsætningsnedskrivning’ og ’Lagerreg. kto. (Overpris)’ skal udfyldes for 

virksomhedsbogføringsgruppe <blank> og til hver af 

produktbogføringsgrupperne, der knytter sig til maskiner. 

Omsætningsnedskrivning 

Konto til omsætningsnedskrivningen svarer til en salgskonto og anvendes 

til at postere ændringen i omsætning på den solgte maskine (Her posteres 
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bevægelser, der påvirker den solgte maskine). Denne konto medtages i 

kontoskema for maskiner og vises derfor i maskinøkonomien. 

’Modkonto for Omsætningsnedskrivning’ 

Konto til ’Modkonto for Omsætningsnedskrivning’ svarer til købskonto og 

anvendes til ændringen af købsprisen på den indbyttede maskine 

(’nedskrivning af købsprisen’). Denne konto medtages i kontoskema for 

maskiner og vises i maskinøkonomien. 

’Lagerreg. kto. (Overpris)’ 

Konto til ’Lagerreg. kto. (Overpris)’ svarer til købsudligningskonto og 

anvendes som modkonto til bogføringen på lagerkontoen (lagerkonto 

findes via varebogføringsopsættet) for den indbyttede maskine. 

Maskine 

Denne funktion kan ikke anvendes hvis der f.eks. er forskellige sælgere 

eller afdelingsdimensioner på den indbyttede og den solgte maskine, da 

overprisreguleringen arver dimensionerne fra den indbyttede maskine. 

På den indbyttede maskine kan man efter bogføringen af fakturaen 

regulere for overpriser ved at kalde Overprisreguleringen under knappen 

Funktion. 

 

Følgende skærmbillede kaldes: 

 

Feltet med oplysning om ’Maskinnr.’ er udfyldt fra maskinkortet.  
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I feltet ’Overprisreguler på’ angives den solgte maskine, som ønskes 

overprisreguleret. 

I feltet Udligningspost skal du nu angive posteringsnummeret på den post, 

hvor købet er bogført. Dette gøres lettest ved at anvende AssistButton i 

feltet eller trykke F6 i feltet. Herved vises automatisk positive vareposter 

med maskinens serienummer. Er der flere tilgangsposter vælges den 

åbne post, eller den nyeste (se løbenr.), hvis maskinen er solgt igen. 

 

Købsposten markeres, og der trykkes Enter for at overføre den til feltet 

Udligningspost. Tryk Enter en gang mere i feltet, så vil felterne 

Lagerværdi, ’Ny Lagerværdi’ samt Bogføringsdato blive udfyldt med 

oplysninger fra vareposten: 

 

Lagerværdien kan ikke ændres, men ’Ny Lagerværdi’ og Bogføringsdato 

kan overskrives. 

Der skal angives et bilagsnummer, som vil blive anvendt ved bogføring af 

overprisreguleringen. Desuden skal selve reguleringsbeløbet angives. 

Dette gøres ved enten at ændre værdien i feltet ’Ny Lagerværdi’ – herved 

beregnes og udfyldes værdien i feltet Lagerværdiændring automatisk. 

Eller du kan indtaste ændringsbeløbet i feltet Lagerværdiændring – 

herved korrigeres værdien i feltet ’Ny Lagerværdi’ automatisk: 
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Når billedet er udfyldt som ønsket, klikkes på knappen OK for at bogføre 

overprisreguleringen. 

Ventende Overpriser 

Maskinhandel – Salg – Salgsordre (Salgskreditnota) 

 

Det er muligt at lave en ”ventende overpris” på en indbyttet maskine på en 

maskinsalgsordre / maskinsalgskreditnota. 

”Ventende overpris” bliver bogført ved bogføring af købet på et salgsbilag 

og får samme bogføringsdato og bilagsnr. som maskinsalgsfakturaen/ 

kreditnotaen. 

Sælges en maskine med ventende overpris før den er købt (maskinen er 

modtaget) tages der højde for ventende overpris ved bogføring af 

forventet forbrug. 

Ligeledes er det muligt at lave ventende overpris på tværs af salgsordrer 

og kreditnotaer (f.eks. salgsordre til leasingselskab og kreditnota med køb 

til kunden). Der tages ikke højde for om salg og køb er til samme kunde.  

Dimensioner, der ikke kommer fra Maskinen (f.eks. afd. og sælger) 

Ved bogføring af overprisregulering anvendes dimensioner fra købet på 

poster for den købte maskine og dimensioner fra salget på poster for den 

solgte maskine. 

 

OBS!  

Bogføres overprisreguleringen inden salget er bogført, anvendes 

dimensioner fra købet også for den solgte maskine. 
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Indmelding på salgsordre 

Stå på den indbyttede maskine, som du ønsker at hensætte ”ventende 

overpris” på, og tryk på knappen Linje. 

 

Vælg undermenu ’Ventende overpris’. 
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’Maskinnr.’ (Køb): Nummeret på den indbyttede (købte) maskine 

udfyldes automatisk fra salgslinjen og kan ikke ændres. 

’Maskine (Solgt)’: Her angives den/de maskine(r), der skal modregnes 

på, når den indbyttede maskine skal nedreguleres.  

Alle solgte maskiner på ordren vises – der indtastes kun overpris på de 

solgte maskiner, der skal overprisreguleres. 

Det er muligt at overprisregulere på maskiner, der er solgt på andre bilag, 

og det er muligt at overprisregulere på maskiner, der endnu ikke er solgt. 

Købspris: Købsprisen fra ordrelinjen 

’Beregnet lagerværdi’: Her vises den beregnede lagerværdi, som 

maskinen vil få ved bogføring af ordren. Det kontrolleres ikke om der 

findes ventende overpris i f.eks maskinkassekladden. 

’Ventende overpris (Summeret)’: Her vises den summerede overpris, 

hvis der er overprisreguleret på flere solgte maskiner. 



Overpris og ventende overpris                 
 

 

 7 

 

Når der er ventende overpris på en ordrelinje vises et gult ikon med ”i” på 

linjen – i kolonnen Overpris. 

På den indbyttede maskines maskinkort vises også et gult ikon med ”i” – 

ud for feltet ’Salgskæde’: 

 

 

Ændres der på købsprisen på en ordre adviseres der om man bør huske 

at ændre overprisreguleringen: 



Overpris og ventende overpris                 
 

 

 8 

 

 

Maskinsalgsordre 

Ved indmelding af ventende overpris opdateres feltet: Salgskæde 

automatisk med den første solgte maskine i overprisbilledet. Dog kun hvis 

salgskæde-feltet på salgslinjen er blankt. 

 


