Winfinans
Lageroptælling i Winfinans
Ved afslutning af et regnskabsår foretages der altid en lageroptælling. Denne kan foretages ved at det
afsluttede regnskabsårs ultimo beholdning anvendes direkte som optalt beholdning (der foretages ingen
fysisk optælling), eller ved at alle varer optælles og den optalte beholdning indtastes/importeres og
anvendes som primo i det nye år.
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Lageroptællingen foretages her. Det år der skal afsluttes (dette år) vælges

Når den nye optællingsliste dannes er der 4 muligheder:
Tilføj varer med bevægelse og udfyld med ultimo beholdning
Denne mulighed danner en optællingsliste, hvor det afsluttede års beholdning overføres direkte. Der
kan foretages rettelser i denne, eller de eksisterende beholdninger/priser kan godkendes.
Tilføj alle varer og fyld ud med blanke
Denne mulighed danner en tom optællingsliste der indeholder alle lagerførte varer. Hvis der arbejdes
med flere lokationer oprettes en post for hver lokation.
Nedlæg optællingsliste
Optællingslisten fjernes og der kan dannes en ny.
Hent sidste kostpris
Alle priser rettes op til sidste kostpris fra lagerkortet. Dette er ofte den hurtige løsning hvis beregningen
af kostpriser har været upålidelig, på grund af manglende beholdning eller fejlindtastninger.
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Der findes en mulighed mere, der kan anvendes hvis der fx findes et meget stort lager men relativt få
varer med beholdning, eller der skal tilføjes varer til en eksisterende optællingsliste der ikke i forvejen er
medtaget på listen.

Antallet på lager udfyldes direkte i listen og overføres herfra til optællingslisten ”Til kladde”.
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Hvis lageroptællingen foretages fx med en stregkodelæser der efterlader optællingen som en tekstfil kan
den importeres her:

Denne optællingsliste er dannet ved at hente den aktuelle beholdning over i listen:
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Listen kan gennemgås og beholdning/pris rettes.
Når listen er rettet til, anvendes funktionen Beregn status:

Brug optalt beholdning som status. Ikke optalt beholdning sættes til 0.
Denne funktion tager kun beholdning med på de varer der findes i listen. Den forudsætter derfor at alle
varer er talt op.
Brug optalt beholdning som status. Ikke optalte varer sættes til ultimo året.
Hvis der kun foretages optælling på udvalgte varer, vil denne metode anvende den eksisterende
beholdning på de varer der ikke indgår i optællingslisten.
Ingen lageroptælling. Anvend ultimo som status.
Denne funktion anvendes hvis der ikke foretages lageroptælling. Den fastfryser den nuværende
beholdning og anvender denne som status/primo næste år. Denne status bevares selvom der foretages
efterfølgende transaktioner i gammelt år. I dette tilfælde skal status overføres en gang til.
Nulstil status.
Denne sætter status til 0 og dermed nulstilles primo det efterfølgende år også hvis primo overføres.
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Når status er dannet vises den her:

Herefter vælges det nye år:

Tryk ”Hent primo”. Status sidste år hentes som primo denne år. Derudover genberegnes statistikken for
indeværende år for at indregne den nye primo.
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Der må godt findes transaktioner i det nye år før primo hentes. Man kan fx danne en optællingsliste ud
fra eksisterende beholdning med det samme, ved at overføre denne beholdning til det nye år og
midlertidigt arbejde med den. Den ”rigtige” optælling kan lægges ind senere og ny primo hentes. Dette
svarer til at der foretages efterposteringer i gammelt regnskabsår og der efterfølgende hentes en ny
primo-balance i regnskabet.
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