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Åbning af lager 
Ved start af et tomt regnskab kan der lægges en lagerbeholdning ind som lageroptælling. Inden 

lageroptællingen skal varerne på lageret oprettes. Kun varer der er oprettet som lagerførte, indgår i 

lageroptællingen. 

Der oprettes et regnskabsår før det første aktuelle regnskabsår. Dette kan bruges både til at lægge en 

åbning af regnskabet og en åbning af lageret ind. 

Lageret åbnes fra statistikken: 
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Her vælges det tomme regnskabsår før det år hvori der startes og fanen ”Justering” åbnes: 

 

 

Der oprettes en tom optællingsliste der indeholder alle varer: 

 

 

 

Hvis der arbejdes med flere lagre skal du være opmærksom på at der dannes en linie for hvert lager.  Du 

kan optælle ét lager ad gangen ved at vælge lageret her: 
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Prisen hentes fra sidste kostpris på lagerkortet. Hvis der ikke findes en sidste kostpris anvendes fast 

kostpris. 

Beholdningerne kan indtastes manuelt, eller importeres fra Fx et excel-ark: 

 

 

Når beholdningerne og evt. prisændringer er tastet ind, opdateres årets status med de optalte 

beholdninger: 
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Status er afslutningen af regnskabsåret. Dette gør det muligt at fastholde lagerværdien mens 

lageroptællingen foregår. Når der trykkes ”Dan status” opdateres beholdningerne i det optalte år med 

de optalte værdier: 

 

 

 

Først herefter kan beholdningen anvendes som primo for næste år: 

Du skifter herefter regnskabsåret til det næste år: 
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Når du trykker på ”Hent primo” opdateres primobeholdningen i det nye år. Samtidigt genberegnes 

statistik for det pågældende år, således at den nye primobeholdning indgår.  

 

 

 

Denne operation kan foretages flere gange. Du kan derfor godt lægge åbningstal ind efter at der er 

arbejdet i det nye år. Hvis du finder fejl i optællingen kan du gå tilbage til sidste år. Rette optællingen og 

opdatere status og primo igen. 

Hvis du arbejder med et meget stort, lager hvor der er beholdning på få varer, er det måske nemmere at 

hente beholdninger på denne måde: 

Du står under fanen ”Justering”. I stedet for at danne en optællingsliste åbnes Lageret med denne knap: 
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Dette viser en oversigt over lageret. Du kan indtaste beholdningerne her og trykke ”Til kladde” 

 

De indtastede varer vil herefter komme frem på optællingslisten. Hvis varerne allerede er på listen vil de 

blive rettet. 

 

 

Hvis du opretter nye varer under optællingen vil de ikke være på den liste du allerede har dannet. Du 

kan i dette tilfælde få varerne med på denne måde. 


