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Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af 
anlæg  

______________________________________________________ 
 
Hvornår? 
Vejledningen tages i brug når institutionen skal opsplitte, sælge, skrotte eller samle anlæg. 
 
Hvad? 
Det kan dreje sig om et anlæg, der skal opsplittes fordi en del frasælges, skrottes mv, eller 
det omvendte at to separate anlæg femover ønskes håndteret som et (samles). 
 
Processen: 

Navision Stat 5-2-0-1 har til dette formål en omposteringskladde, der beregner og danner 
posteringer på tværs af anlægsaktiver. 
 
Eksempel på opsplitning: 
 

 
 
Anlæg ANL00009 består af 75 stk, hvoraf der nu sælges 1 stk svarende til 1,3333333 % af 
den samlede anskaffelsespris. Denne gennemsnitsberegning benyttes hvor den faktiske 
anskaffelsespris på det enkelte anlæg ikke kendes. Der skal derfor omposteres 1,3333333 
% af værdierne til et nyt anlæg (ANL00010), der så efterfølgende kan afhændes (sælges). 
 
Senere i denne case skrottes yderligere 1 stk (ANL00011) af ANL00009, hvor 
anskaffelsesprisen på det enkelte anlæg kendes. 
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Start med at oprette de nye anlæg (ANL00010 og ANL00011), med de samme 
stamoplysninger (anlægsbogføringsgruppe, dimensioner, datoer m.v.) som det oprindelige 
anlæg ANL00009, til den del der skal afhændes samt den del vi senere skrotter: 
 
Bemærk at afskrivningsmetoden sættes til manuel, da der ikke skal bogføres afskrivning 
på den del af anlægsaktivet, der afhændes. 
 

 
 
Omposteringskladden i anlæg ved opsplitning:  
 
 1,3333333 % af anskaffelsesværdien, afskrivninger, nedskrivninger, 
 opskrivninger samt scrapværdi på det oprindelige anlægskort skal 
 omposteres til det nye anlæg, husk flueben i felterne: 
 
 Omposter anskaffelse 
 Omposter afskrivning 
 Omposter nedskrivning 
 Omposter opskrivning 
 Omposter scrapværdi 
 
Det kan være nødvendigt med Vis / Vis kolonne for at indsætte kolonne for nedskrivning, 
opskrivning m.v. 
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Når denne linje så er indtastet, klik på knappen ”Omposter” hvorved værdierne bliver 
overført til anlægskassekladden, når du svarer ja til at kladden skal omposteres. 
 
Den endelige bogføring sker fra anlægskassekladden. Du skal lave de sidste indtastninger 
og bogføre kladden: 
 
Åbn anlægskassekladde: 
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Slet evt. indhold i felterne Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbog- 
føringsgruppe, Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe, da der ikke 
skal beregnes moms ved omposteringen. 
 
Sæt endvidere hakker i felterne Afskriv til anlægsdato på alle linjer, der vedrører det gamle 
anlæg, for at få ført afskrivninger med op til tidspunktet for omposteringen. 
 
Fjern evt. flueben i feltet ”Spærret for anskaffelse” på anlægskortene. 
 
Bogfør kladden. 
 
Bemærk at der i dette eksempel, ud over omposteringerne i anlægskassekladden, også 
bliver afskrevet 21.691,00, hvilket er et udtryk for afskrivningerne for perioden 1.4.08 til 
11.06.08, der er datoen for opsplitningen. 
 

 
 
Anlæg nr ANL00010 ser efter omposteringen således ud: 
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Dette anlæg kan nu sælges. 
 
Opsplitning hvor anskaffelsesprisen er kendt: 
 
Det er også muligt at ompostere et fast beløb såfremt anskaffelsesbeløbet er kendt. 
 
I dette eksempel forudsættes at anskaffelsesprisen er kr. 5.000,00, derfor skal 
omposteringskladden se således ud: 
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Hvilket giver denne anlægsfinanskladde: 
 

 
 
Bemærk systemet beregner selv, hvor stor andel af afskrivningerne, der skal omposteres. 
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Vi har så fået værdier på anlæg ANL00011. 
 

 
 
Dette anlæg kan så sælges / skrottes. 
 
Vejledning i salg / skrotning af anlæg: 
 
Salg / skrotning af anlæg ANL00010 og ANL00011 
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I dette eksempel sælges anlæg ANL00010 for kr. 3500,00 + moms og anlæg ANL00011 
skal skrottes: 
 
Anlæg ANL00010: 
 

 
 
Bemærk kolonnerne: 
Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, 
Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe skal udfyldes med de værdier 
der er oprettet på institutionen. 
 
Bogfør kladden. 
 
Anlæg ANL00010 ser nu således ud: 
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Systemet beregner selv Tab/Vinding og tilbagefører anskaffelses- samt 
afskrivningsbeløbene fra balancekontiene. 
 
Anlæg ANL00011: 
 
Dette anlæg står med en bogført værdi på kr. 3.277,96. Inden skrotning skal dette beløb 
tilbageføres som en ekstraordinær afskrivning: 

 
 
Hvilket giver dette anlægskort: 
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Så er anlægget klargjort til skrotning: 
 
Igen benyttes anlægsfinanskladden med denne indtastning 
 

 
 
Da der her er tale om skrotning sættes salgsprisen til kr. 0,00 og der skal ikke udfyldes 
noget i: 
 
Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, 
Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsproduktbogf.gruppe 
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Bogfør kladden. 

 
 
Samling af anlæg: 
 
Institutionen ønsker nu at samle anlæg ANL00003 samt ANL00009 
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Omposteringskladden i anlæg ved samling:  
 

Metoden til samling af 2 anlæg virker på samme måde som ved opsplitning. 
indtast 100 % i feltet Ompost.pct. (anskaffelse) for at få overført værdierne fra 
et anlæg til et andet. 
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Hvilket giver denne anlægsfinanskladde: 
 
Bemærk at Navision posterer på forskellige formål. ANL0003 har formåls-dimensionen 
5330 og ANL00009 er oprettet med formål 3009. Husk at tage hensyn til dette. 
 

 
 
Efter bogføring ser anlæg ANL00009 således ud: 
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Anlæg ANL00003 er naturligvis blevet nulstillet: 
 

 


