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OM KOSTNADSKONTERING OG 
REGNSKAPSMESSIG LAGERVERDI 

Lagerfører du produkter, må du også velge om du skal bokføre lagerverdien, og i så fall 
hvordan dette skal gjøres. I programmet kan dette gjøres automatisk. Dette forutsetter at du 
vedlikeholder og registrerer innkjøpsprisene og innkjøpskostnadene korrekt. Du kan også 
velge å ikke bokføre lagerverdien automatisk. Innstillingene for hvilket valg du vil gjøre 
finnes i firmainnstillingene for produkt, på fanekortet Prishåndtering. Under 
Regnskapsmessig oppdatering av lagerverdi velger du om du skal bokføre lagerverdien 
eller ikke. Velger du å kostnadsføre produktkostnad ved innkjøp, betyr det at det ikke blir 
noen automatisk bokføring av lagerverdi. 

Ingen bokføring av lagerverdi 
Ønsker du ikke å bokføre lagerbeholdning i regnskapet, kan du velge å Kostnadsføre 
produktkostnad ved innkjøp. Da bokfører du innkjøpet av varer som en kostnad idet du 
oppretter leverandørfakturaen fra innkjøpet. Det vil ikke akkumuleres opp noen saldo på 
balansekontoene i regnskapet for lagerbeholdning, og endringer i beholdningen vil ikke 
vises i resultatregnskapet. Denne metoden er mest aktuell for bedrifter med ubetydelig 
lager, eller bedrifter som kan bokføre beholdningsendringer i forbindelse med regelmessige 
varetellinger. Det anbefales å sjekke med din revisor/regnskapsfører før du tar stilling til om 
du kan benytte denne metoden. 

Bokføring av lagerverdi 
For at du skal kunne lagerføre produkter må du merke av for dette i firmainnstillingene for 
produkt, under Tilpasning av funksjonalitet. Lagerfører du produkter, vil den samlede 
verdien av de lagerførte produktene kunne gjenspeiles i balansen i regnskapet. Ønsker du å 
bokføre lagerbeholdningen i regnskapet, må du aktivere dette i firmainnstillingene for 
produkt, på fanekortet Prishåndtering, under Regnskapsmessig oppdatering av 
lagerverdi. Velger du Kostnadsføre produktkost når varer tas ut av lageret, vil 
lagerbeholdningen bli bokført i regnskapet. 

Kostnadsføring vil altså skje på salgstidspunktet for alle produkter. Andre lagerbevegelser 
vil bokføres slik at lagerbeholdningen endres. 

Det skal ikke oppstå avvik mellom verdien av lagerbeholdningen i regnskapet og 
logistikkmodulen. Derfor oppdateres balansekontoene samtidig som varene registreres inn 
og ut av lageret. Konteringene foregår derfor ved:  

 Registrering av varemottak 
 Registrering av leverandørfaktura 
 Levering av varer til kunde 
 Registrering av faktura til kunde  
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INNSTILLINGER 

Firmainnstillinger for lagerhåndtering 
En forutsetning for å kunne bokføre varekost på salgstidspunktet, er at du lagerfører 
produkter. 

Slik endrer du lagerinnstillingene 

1. Velg Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Produkt - Tilpasning av 
funksjonalitet. 

2. Merk av for Bedriften lagerfører produkter. 
 

 
  

3. I fanekortet Lagerhåndtering kan du nå velge om du benytter Lagerlokasjon, Vareparti, 
Holdbarhetsdato eller Serienummer. 

4. Klikk OK. 

Etter at du har aktivert lagerfunksjonaliteten kan du tilknytte lager til både eksisterende 
og nye produkter i produktregisteret. 
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Firmainnstillinger for kostnadsføring 
Innstillingene for å ta i bruk kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lageret, 
finner du ved å velge Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Produkt - 
Prishåndtering - under overskriften Regnskapsmessig oppdatering av lagerverdi. 

I nedtrekkslisten for Type finner du tre valg, og som beskrevet i innledningen vil vi gå 
gjennom de innstillingene som gjelder kostnadsføring på salgstidspunktet. Det vil si de to 
siste punktene. 

 Kostnadsføre produktkostnad ved innkjøp 
 Kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret 
 Individuell regel for oppdatering av regnskapsmessig lagerverdi på hvert produkt 

 

 

Kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret 
Dette valget gjør at alle produkter som lagerføres vil kostnadsføres når varen tas ut av 
lageret. Det vil bli automatisk bokført bilag for kostnadsføring i regnskapet for alle inn- og 
utgående lagerbevegelser. Produktenes lagerverdi blir automatisk lagt til i balansen på 
grunnlag av produktenes innkjøpspris fra lagerbevegelsen, og eventuelle innkjøpskostnader 
som er valgt å påvirke balanseført lagerverdi. Dette valget muliggjør også at du kan skrive 
ut en rapport for Avstemming av lagerverdi. 

Produkter som ikke er lagervare, kan ikke benytte kostnadsføring av produktkostnad når 
varer tas ut av lageret. Dersom slike produkter også kjøpes inn via innkjøp, vil de bli 
kostnadsført når innkjøpet bokføres; som etter valget om å kostnadsføre produktkostnad 
ved innkjøp. 
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Individuell regel for oppdatering av regnskapsmessig lagerverdi på hvert produkt 
Dersom du velger å benytte denne typen regnskapsmessig oppdatering av lagerverdi, har 
du muligheten til å gå inn på hvert produkt individuelt og velge hvorvidt produktkostnad 
skal kostnadsføres ved innkjøp eller kostnadsføres når varen tas ut av lageret. 

Etter at denne innstillingen er aktivert, må du inn i produktkortet på hvert enkelt produkt og 
sette hvilken regnskapsmessig oppdatering av lagerverdi du ønsker for produktet. Dette 
gjøres i fanekortet Innstillinger, der du kan velge en av de to ovennevnte innstillingene. 

For produkter som ikke er lagervare vil det ikke være mulig å sette innstilling for 
kostnadsføring. 

Øvrige innstillinger 
I tillegg til de ovennevnte innstillinger som bestemmer hvilke typer kostnadsføring som skal 
benyttes, kan du også sette innstillinger som inkluderer innkjøpskostnader i balanseføring 
av lagerverdi og bestemmer hvilke type innkjøpskostnader som skal inkluderes i 
balanseføring av lagerverdi. Du kan også definere hva som skal være Grunnlag for 
kostpris, og hvorvidt du også ønsker å bokføre beholdningsendringene i 
resultatregnskapet. 

Grunnlag for kostpris 
Grunnlag for kostpris bestemmer hvor kostprisen som benyttes i ordremodulen hentes ifra. 
Når du tar i bruk Kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret, anbefales 
det å benytte Innkjøpspris. Dette fordi kostprisen da vil hentes ifra lagerbevegelsens 
kostpris, som er kostprisen som blir benyttet i kostnadsføringen. 

Tips! Om du velger å benytte Innkjøpspris som grunnlag for kostpris, kan du også 
velge hvorvidt kostpris skal inkludere Kostnad fra Produktkortet i tillegg til 
innkjøpspris. Innstillingen finner du under Vis - Innstillinger - Firma - 
Modulinnstillinger - Ordre/Faktura - Pris/rabatt. Som standard er dette valget merket 
av. Hvis du velger å inkludere Kostnad fra Produktregisteret, må du ta høyde for at 
dekningsbidrag/-grad på salgsordre, og statistikker, ikke vil stemme overens med 
bokført kostnad. 

Kostnader 
Under kostnader har du muligheten til å velge hvorvidt: 

• Innkjøpskostnad skal inkludere frakt og ekspedisjon fra leverandørfakturaen 
• Innkjøpskostnad skal inkludere kostnader fra bokføring av toll og spedisjonsfaktura 
Dersom en av, eller begge, innstillingene er aktivert, vil dette oppdatere kostprisen på 
lagerbevegelsen med kostnaden fra hhv. frakt og ekspedisjon fra leverandørfakturaen 
og/eller kostnad fra bokføring av toll og spedisjonsfaktura. 

Hvis Grunnlag for kostpris er satt til Innkjøpspris, vil dette inkluderes i opplyst kostpris i 
ordremodulen og påvirke dekningsbidrag/-grad og statistikker. 
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Grunnlag for balanseføring skal inkludere innkjøpskostnader 
Dersom en av, eller begge, innstillingene under Kostnader er merket av, kan du også velge 
hvorvidt dette skal inngå i grunnlaget for den balanseførte lagerverdien.  

Velger du å merke av for at Grunnlag for balanseføring av lagerverdi skal inkludere 
innkjøpskostnader (i tillegg til innkjøpspris), vil det ved bokføring av frakt og 
ekspedisjon fra leverandørfakturaen, og/eller toll og spedisjonsfaktura, opprettes et 
lagerbevegelsesbilag som oppdaterer den balanseførte lagerverdien på lik linje med den 
tilhørende lagerbevegelsen. 

Bokføre beholdningsendring i resultatregnskapet 
Denne innstillingen gjør at det føres beholdningsendringer i resultatregnskapet, i tillegg til i 
balansen, ved mottak og levering av varer. Hvis du aktiverer denne funksjonaliteten, vil det 
bli ført to ekstra bilagslinjer i lagerbevegelsesbilagene. Merk at denne innstillingen 
forutsetter at du har valgt Kostnadsføring når varer tas ut av lageret. 

Fordeler ved bokføringer i resultatregnskapet når varer tas ut og inn av lager: 

• Det er mulig å lese endring i lager ut ifra resultatregnskapet 

Ulemper ved bokføringer i resultatregnskapet når varer tas ut og inn av lager: 

• Det blir mange bilagslinjer i regnskapet 
• Dette er føringer som man kan hevde er unødvendige 

Kontoinnstillinger 
Systemet er forhåndsoppsatt med systemkontoer, der kontoer for blant annet 
Lagerbeholdning, Beholdningsendring, Fakturaer ikke mottatt, Varer ikke fakturert, 
Manuelle beholdningsendringer, Standard innkjøpskontoer, Fraktgebyrer, Toll og 
Ekspedisjon er satt opp. Produkter av typen Lagervare vil i utgangspunktet benytte disse 
kontoene i den automatiske bilagsføringen av lagerbevegelser. Innstillingene for 
systemkontoer finner du under Vis - Innstillinger - Regnskap - Regnskapsinnstillinger - 
Systemkontoer. 

Nedenfor følger en spesifisering av hva de forskjellige kontoer benyttes til, og hvor de kan 
overstyres: 

Konto 1460: Lagerbeholdning 
Denne konto benyttes som balansekonto for lagerverdi, og blir automatisk oppdatert ved 
inngående og utgående lagerbevegelser. 

Kontoen kan defineres per produkt. Dette gjøres ved å gå til produktets Produktkort, 
fanekortet Innstillinger og endre konto i nedtrekkslisten til Balansekonto for lagerverdi. 
Hvis du ikke velger noen konto på produktkortet, benyttes standard systemkonto.  

Konto kan endres som standard for alle produkter ved å gå til Vis - Innstillinger - 
Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Systemkontoer og endre konto for 
Lagerbeholdning under kontogruppen Faktura. 
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Konto 1790: Varer ikke fakturert 
Denne konto benyttes som avsetningskonto mellom balansekonto for lagerverdi og 
bokføring av varekost ved fakturering. 

Kontoen kan defineres per kunde. Dette gjøres ved å gå til kundens Kontaktkort, 
fanekortet Innstillinger og knappen Reskontro. Konto kan defineres i nedtrekkslisten for 
Varer ikke fakturert. 

Hvis du ikke velger noen konto på kontaktkortet, benyttes standard systemkonto. 

Konto kan endres som standard for alle kunder ved å gå til Vis - Innstillinger - Regnskap - 
Regnskapsinnstillinger - Systemkontoer og endre konto for Varer ikke fakturert under 
kontogruppen Faktura. 

Konto 2170: Faktura ikke mottatt 
Denne konto benyttes som avsetningskonto mellom balansekonto for lagerverdi og 
bokføring av innkjøp. 

Kontoen kan defineres per leverandør. Dette gjøres ved å gå til leverandørens 
Kontaktkort, fanekortet Innstillinger og knappen Reskontro. Konto kan defineres i 
nedtrekkslisten for Fakturaer ikke mottatt. 

Hvis du ikke velger noen konto på kontaktkortet, benyttes standard systemkonto.  

Konto kan endres som standard for alle leverandører ved å gå til Vis - Innstillinger - 
Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Systemkontoer og endre konto for Faktura ikke 
mottatt under kontogruppen Innkjøp. 

Konto 4090: Manuell beholdningsendring 
Denne konto benyttes ved varetelling, og som motkonto til Kostnadskonto for varekost 
dersom du har merket av for at du ønsker å Bokføre beholdningsendringer i 
resultatregnskapet. 

Kontoen kan defineres per produkt. Dette gjøres ved å gå til produktets Produktkort, 
fanekortet Innstillinger og endre konto i nedtrekkslisten til Beholdningsendringskonto. 

Hvis du ikke velger noen konto på produktkortet, benyttes standard systemkonto. 

Konto kan endres som standard for alle produkter ved å gå til Vis - Innstillinger - 
Regnskap - Regnskapsinnstillinger - Systemkontoer og endre konto for Man. 
beh.endring under kontogruppen Innkjøp. 

Kostnadskonto for varekost 
Dette er kontoen produktet kostnadsføres mot, når varen blir fakturert. Den benyttes også 
sammen med Beholdningsendringskonto dersom du ønsker å Bokføre 
beholdningsendringer i resultatregnskapet. 

Kostnadskonto følger som standard avgiftsinnstillingene tilhørende Inngående mva. 
Kontoen kan også defineres per produkt. Dette gjøres ved å gå til produktets Produktkort, 
fanekortet Innstillinger og endre konto i nedtrekkslisten til Kostnadskonto for varekost. 
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IMPLEMENTERING 
Når man skal implementere kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lageret, er 
det litt forskjellig fremgangsmåte avhengig av om innstillingen er satt fra start av, eller om 
man endrer kostnadsføringsprinsipp etter å ha benyttet kostnadsføring av produktkostnad 
ved innkjøp. 

Kostnadsføring i ny database 
Når du skal implementere kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager i en 
nyopprettet database, er det viktig at du setter de korrekte innstillingene før du teller inn 
varer på lageret, eventuelt gjør innkjøp. Bruk oversikten i avsnittet "Innstillinger" til å 
definere de innstillingene du ønsker å benytte deg av. 

 Merk! Dersom det er gjort manuelle føringer mot Balansekonto for lagerverdi, gjerne 
som Inngående saldo eventuelt manuell bokføring av lagerverdi, kan dette føre til at 
Balansekonto for lagerverdi kan bli dobbelt så høy som verdien av 
lagerbeholdningen. 
Dersom dette har skjedd, må du opprette et manuelt bilag for å korrigere 
lagerbevegelsesbilaget som ble opprettet ved varetellingen, med verdien som er for 
høy. Dette fordi balansekonto for lagerverdi allerede inneholdt verdiene som blir 
automatisk ført i balansen ved varetelling. 

Endring av kostnadsføringsprinsipp 
Ved overgang fra kostnadsføring ved innkjøp til kostnadsføring av produktkostnad når varer 
tas ut av lager, vil endringen først tre i kraft for produkter som føres inn på lager etter at 
denne innstillingen er satt. Dette betyr at varer som allerede ligger inne med en beholdning, 
ikke blir kostnadsført ved fakturering før lageret har rullert, og nye varer er tatt inn på lager.  

 Merk! Før du begynner prosessen med å endre kostnadsføringsprinsipp, er det viktig at 
du tar en sikkerhetskopi av dine data i Mamut. Start veiviseren for sikkerhetskopiering 
ved å velge Fil - Sikkerhetskopiering - Utfør sikkerhetskopiering. 

I korte trekk er det stegene i prosedyrebeskrivelsen under du må gå igjennom dersom du 
ønsker at endring av kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager også skal 
gjelde eksisterende lagerbeholdning. For mer utfyllende informasjon om fremgangsmåte 
kan du lese mer i egne avsnitt. 

Slik endrer du kostnadsføringsprinsipp for eksisterende lagerbeholdning 

1. Ta en sikkerhetskopi. 

2. Skriv ut Varetellingsliste. 

3. Skriv deretter ut Lagerverdiliste (lagerbevegelser). 
4. Nullstill lageret. Se detaljer i avsnittet "Tøm lageret". 

5. Sett innstillinger for ønsket valg for kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av 
lager. Se detaljer i avsnittet "Sett innstillinger". 

6. Legg inn lagerbeholdning igjen ved å kjøre en varetelling. Se detaljer i avsnittet "Før varene 
tilbake på lager". 

Du har nå endret kostnadsføringsprinsipp. 
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Tøm lageret 
Ved overgang fra kostnadsføring ved innkjøp til kostnadsføring når varer tas ut av lageret, 
må alle varelagre tømmes. Før du tømmer lagrene, må du få oversikt over antallet varer og 
verdien av det du har på lager. Oversikt over produktenes beholdning på lager får du ved å 
velge Vis - Produkt - Rapporter og skrive ut rapporten Varetellingsliste og rapporten 
Lagerverdiliste (lagerbevegelser). Merk at dersom du benytter serienummer, 
varepartinummer eller holdbarhetsdato, må du ta ut egen varetellingsrapport for disse 
varene. 

Deretter må du tømme alle lagrene dine. Det gjør du ved å velge Vis - Lager - Varetelling, 
velg ønsket lager og klikk Nullstill lager. Gjenta for alle lagre dersom du har flere. 

Dersom du skal benytte Individuell regel for kostnadsføring av produkter, behøver kun 
produkter som skal få innstillingen kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret 
å få lagerbeholdningen tømt. 

Tips! Når du har endret rutinen for kostnadsføring, bør du tenke på hvordan du skal 
bokføre inngående fakturaer i programmet. 

Innstillinger 
Etter å ha tømt lagerbeholdningen for produktene velger du Vis - Innstillinger - Firma - 
Innstillinger per modul - Produkt - Prishåndtering. Velg følgende innstillinger: 

Grunnlag for kostpris skal settes til Innkjøpspris. 

Regnskapsmessig oppdatering av lagerverdi settes til: 

• Kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret, eller 
• Individuell regel for oppdatering av regnskapsmessig lagerverdi på hvert produkt 
Dersom du velger Individuell regel, settes de individuelle innstillingene i produktkortet for 
hvert enkelt produkt i fanekortet Innstillinger. Valget du merker av under Innstillinger for 
bokføring, vil da gjelde for produktet. 

Se eksempler på kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager nedenfor. 

Frakt og ekspedisjon 
Dersom du har merket av for innstillingen Innkjøpskostnad skal inkludere frakt og 
ekspedisjon fra leverandørfakturaen, har du to valg: 

• Skal være med i grunnlaget for kostnadsføringen 
• Skal ikke være med i grunnlaget for kostnadsføringen 
Dersom du ønsker at frakt og ekspedisjon skal være med i grunnlaget, må følgende 
innstilling merkes av: 

Grunnlag for balanseføring av lagerverdi skal inkludere innkjøpskostnader (i tillegg 
til innkjøpspris)  

Se eksempel på føring av frakt og ekspedisjon nedenfor. 
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Toll og spedisjon 
Dersom du har merket av for innstillingen Innkjøpskostnad skal inkludere toll og 
spedisjonsfaktura, har du to valg: 

• Skal være med i grunnlaget for kostnadsføringen 
• Skal ikke være med i grunnlaget for kostnadsføringen 
Dersom du her ønsker at toll og spedisjon skal være med i grunnlaget, må følgende 
innstilling merkes av: 

Grunnlag for balanseføring av lagerverdi skal inkludere innkjøpskostnader (i tillegg 
til innkjøpspris) 

Se eksempel på føring av toll og spedisjon nedenfor. 

Valg av både frakt og ekspedisjon, samt toll og spedisjon 
Dersom du har merket av for innstillingen Innkjøpskostnad skal inkludere toll og 
spedisjonsfaktura, har du to valg: 

• Skal være med i grunnlaget for kostnadsføringen 
• Skal ikke være med i grunnlaget for kostnadsføringen 
Dersom du her ønsker å følge det første alternativet, må følgende innstilling merkes av: 

Grunnlag for balanseføring av lagerverdi skal inkludere innkjøpskostnader (i tillegg 
til innkjøpspris) 

Se eksempel på føring av frakt og ekspedisjon samt toll og spedisjon nedenfor. 

Bokføre beholdningsendring i resultatregnskapet 
Dersom du ønsker at beholdningsendringen også skal bokføres i resultatregnskapet, 
aktiveres dette ved å merke av for følgende innstilling: 

Bokføre beholdningsendring i resultatregnskapet 

Denne innstillingen fører til at to ekstra bilagslinjer blir registrert inn på lagerbevegelsene 
som opprettes ved varemottak og varelevering. Merk at innstillingen for Kostnadsføring av 
produktkostnad når varer tas ut av lager må være satt for at dette skal ta effekt. 

Se eksempel på bokføring av beholdningsendring i resultatregnskapet nedenfor. 

Overstyring av standardkontoer 
Som standard er følgende kontoer definert: 

• Balansekonto for lagerverdi er satt til konto 1460  
• Standard beholdningsendringskonto er satt til konto 4090 
• Standard balansekonto for lagerverdi er satt til konto 4010 
Ønsker du å overstyre standard kontoer for bokføring, kan det gjøres i fanekortet 
Innstillinger i produktkortet på produktene der det er aktuelt.  

Kontoen må være opprettet i kontoplanen for at du skal kunne velge den i nedtrekkslisten. 
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Før varene tilbake på lager 
Når du har definert innstillingene slik du ønsker det, skal du føre inn lagerbeholdningen 
igjen. På dette stadiet kan det på ny lønne seg å utføre en ny sikkerhetskopiering, dersom 
du har gjort store endringer i innstillingene. 

Velg så Vis - Lager - Varetelling og registrer lagerbeholdning med utgangspunkt i 
Varetellingslisten du skrev ut før operasjonen begynte. Klikk deretter på OK og bekreft at 
varetellingen skal effektueres. Etter effektuering anbefales det at du velger Vis - Lager - 
Lager, og sjekker at produktene er registrert inn med korrekt beholdning og verdi. 

Merk at innkjøpspris fra priskalkulatoren vil legge seg inn som kostpris. 

 Merk! Vi anbefaler at innkjøpspris brukes som grunnlag for kostpris i ordremodulen. 
Innstillingen setter du ved å velge Vis - Innstillinger - Firma - Modulinnstillinger - 
Produkt - Prishåndtering. 

Etter implementering 
Etter å ha endret rutine for kostnadsføring, bør du også se på hvilken måte det er mest 
hensiktsmessig å bokføre inngående fakturaer i programmet.  

Manuell føring av inngående faktura i bilagsregistrering 
Ved manuell bokføring av inngående faktura i bilagsregistrering må du nå huske at du ikke 
skal benytte standard kostnadskonto for varekost i registreringen av bilagene. Dette fordi 
kostnadskonto skal benyttes først når utgående faktura bokføres. Du må derfor benytte 
kontoen som er definert som Avsetning, faktura ikke mottatt konto 2170 som motkonto 
for de produkter som inngår i kostnadsføringen. Mva føres på vanlig måte. 

Dersom du velger å bokføre inngående faktura manuelt, vil du miste koblingen mellom 
bokført innkjøp og lagerbevegelsene som er opprettet. Du kan derfor ikke korrigere den 
balanseførte lagerverdien ved bokføring av innkjøp, ei heller vil eventuelle kostnader som 
frakt/ekspedisjon påvirke den balanseførte lagerverdien - dersom den var ment å gjøre 
dette. 

Føring av inngående faktura via innkjøpsmodulen 
Dersom du velger å bokføre inngående faktura via innkjøpsmodulen i Mamut, vil denne 
kunne korrigere eventuelle forskjeller mellom produktets mottaksverdi og bokført verdi i den 
balanseførte lagerverdien. I tillegg vil, dersom innstillingene for dette er aktivert, 
frakt/ekspedisjon osv. også påvirke produktets balanseførte lagerverdi. 

Bokføring av inngående faktura via innkjøpsmodulen gjøres ved å velge Vis - Innkjøp - 
Innkjøp, og finne frem til innkjøpet som skal bokføres. Klikk Bokføre innkjøp [Ctrl+B] og 
fyll ut med korrekt informasjon. Klikk Bokfør for å bokføre inngående faktura. 
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EKSEMPLER 
Kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lageret 
Når du har implementert kostnadsføring av produktkostnad når varer tas ut av lager, vil du se at det 
fører til en litt annen form for bokføring av produktkostnad enn hva du kan ha vært vant med. Det kan 
derfor være en fordel å se på eksemplene under, for å se hvordan kostnadsføring av produktkostnad 
når varer tas ut av lager kan se ut. 

Bilagstyper 
LB1: lagerbevegelsesbilag opprettet på bakgrunn av varemottak (og ved innlagte produkter via 
varetelling). 

LB2: lagerbevegelsesbilag opprettet på bakgrunn av vareutlevering til kunde. 

IF1: inngående faktura, bokført ved innkjøp 

UF1: utgående faktura, bokført ved salg 

I disse eksemplene er det tatt utgangspunkt i systemkontoene i Mamut, og et produkt med 
innkjøpspris 450,- og salgspris 1000,-. 

Produktets prisinnstillinger 

Innkjøpspris 450,00 kr 
Kostnad 50,00 kr 
Kostpris      500,00 kr 
Avanse 500,00 kr 
Avanse i % 100,00 % 
Salgspris 1 000,00 kr 
Innkjøpspris hos leverandør 450,00 kr 

Eksempel 1: Standard bilagsføring der varene er talt inn via varetelling 
 Bilags

type 
Inn/
ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak ved 
varetelling 

LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 450,00  

   4090 Beholdningsendring  450,00 
       

Varelevering LB2 Ut 1460 Innkjøpte varer for videresalg  450,00 
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert 450,00  
       

Utgående faktura UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 
   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert  450,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
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Eksempel 2: Bokføring fra varemottak ved innkjøp, til fakturering til kunde 
 Bilags 

type 
Inn/

ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak innkjøp LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 450,00  
   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  450,00 
       

Inngående faktura IF1 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 450,00  
   2720 Inngående, høy mva 112,50  
   2410 Leverandørgjeld  562,50 
       

Varelevering LB2 Ut 1460 Innkjøpte varer for videresalg  450,00 
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert 450,00  
       

Utgående faktura UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 
   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert  450,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  

Eksempel 3: Bokføring av varemottak ved innkjøp, og fakturering til kunde der det er merket 
av for "Bokføre beholdningsendringer i resultatregnskapet" 

 Bilags
type 

Inn/
ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak innkjøp LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 450,00  
   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  450,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
   4090 Beholdningsendring  450,00 
       

Inngående faktura IF1 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 450,00  
   2720 Inngående, høy mva 112,50  
   2410 Leverandørgjeld  562,50 
       

Varelevering LB2 Ut 1460 Innkjøpte varer for videresalg  450,00 
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert 450,00  
   4010 Innkjøpt varer, høy mva  450,00 
   4090 Beholdningsendring 450,00  
       

Utgående faktura UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 
   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert  450,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
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Føring av frakt, ekspedisjon, toll og spedisjon 
Eksempel 4: Frakt og ekspedisjon 

Produktets prisinnstillinger 

Innkjøpspris 450,00 kr 
Kostnad 50,00 kr 
Kostpris 500,00 kr 
Avanse 500,00 kr 
Avanse i % 100,00 % 
Salgspris 1 000,00 kr 
Innkjøpspris hos leverandør 450,00 kr 
Frakt/Ekspedisjon 50,00 kr 

 

 Bilags
type 

Inn/
ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak innkjøp LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 450,00  
   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  450,00 
       

Inngående faktura IF1 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 450,00  
   2720 Inngående, høy mva 112,50  
   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 50,00  
   2720 Inngående, høy mva 12,50  
   2410 Leverandørgjeld  625,00 
       

Lagerbevegelse, 
frakt/eksp. 

LB2 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 50,00  

   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  50,00 
       

Varelevering LB3 Ut 1460 Innkjøpte varer for videresalg  500,00 

   1790 Varer sendt, faktura ikke 
sendt 500,00  

       

Utgående faktura UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 
   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  

   1790 Varer sendt, faktura ikke 
levert  500,00 

   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
   4070 Frakt, toll og spedisjon 50,00  
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Eksempel 5: Toll og spedisjon 
Produktets prisinnstillinger 

Innkjøpspris 450,00 kr 
Kostnad 50,00 kr 
Kostpris 500,00 kr 
Avanse 500,00 kr 
Avanse i % 100,00 % 
Salgspris 1 000,00 kr 
Innkjøpspris hos leverandør 450,00 kr 
Toll/Spedisjon 100,00 kr 

 

 Bilagst
ype 

Inn/
ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak innkjøp LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for 
videresalg 450,00  

   2170 Avsetning, faktura ikke 
mottatt  450,00 

       

Inngående faktura IF1 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke 
mottatt 450,00  

   2720 Inngående, høy mva 112,50  
   2410 Leverandørgjeld  562,50 
       

Inngående 
Toll/spedisjonsfaktura 

IF2 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke 
mottatt 100,00  

   2720 Inngående, høy mva 25,00  
   2410 Leverandørgjeld  125,00 
       

Lagerbevegelse, 
toll/sped. 

LB2 Inn 1460 Innkjøpte varer for 
videresalg 100,00  

   2170 Avsetning, faktura ikke 
mottatt  100,00 

       

Varelevering LB3 Ut 1460 Innkjøpte varer for 
videresalg  550,00 

   1790 Varer sendt, faktura ikke 
levert 550,00  

       

Utgående faktura UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 
   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  

   1790 Varer sendt, faktura ikke 
levert  550,00 

   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
   4070 Frakt, toll og spedisjon 100,00  
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Eksempel 6: Valg av både frakt og ekspedisjon, samt toll og spedisjon 
Produktets prisinnstillinger 

Innkjøpspris 450,00 kr 
Kostnad 50,00 kr 
Kostpris 500,00 kr 
Avanse 500,00 kr 
Avanse i % 100,00 % 
Salgspris 1 000,00 kr 
Innkjøpspris hos leverandør 450,00 kr 
Frakt/Ekspedisjon 50,00 kr 
Toll/Spedisjon 100,00 kr 

 

 Bilags
type 

Inn/
ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak innkjøp LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 450,00  
   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  450,00 
       

Inngående faktura IF1 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 450,00  
   2720 Inngående, høy mva 112,50  
   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 50,00  
   2720 Inngående, høy mva 12,50  
   2410 Leverandørgjeld  625,00 
       

Lagerbevegelse, 
frakt/eksp 

LB2 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 50,00  

   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  50,00 
  
Inngående toll/ 
spedisjonsfaktura 

IF2 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 100,00  

   2720 Inngående, høy mva 25,00  
   2410 Leverandørgjeld  125,00 
       

Lagerbevegelse, 
toll/sped 

LB3 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 100,00  

   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  100,00 
       

Varelevering LB4 Ut 1460 Innkjøpte varer for videresalg  600,00 
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert 600,00  
  
Utgående faktura UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 
   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert  600,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
   4070 Frakt, toll og spedisjon 150,00  
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Eksempel 7: Bokføre beholdningsendring i resultatregnskapet 
Dersom du ønsker at beholdningsendringen også skal bokføres i resultatregnskapet, aktiveres 
funksjonaliteten ved å merke av for følgende innstilling: 

Bokføre beholdningsendring i resultatregnskapet 

Denne innstillingen fører til at to ekstra bilagslinjer blir registrert inn på lagerbevegelsene som 
opprettes ved varemottak og varelevering. 

Produktets prisinnstillinger 

Innkjøpspris 450,00 kr 
Kostnad 50,00 kr 
Kostpris 500,00 kr 
Avanse 500,00 kr 
Avanse i % 100,00 % 
Salgspris 1 000,00 kr 
Innkjøpspris hos leverandør 450,00 kr 

 

 Bilags 
type 

Inn/
ut Konto Beskrivelse Debet Kredit 

Varemottak 
innkjøp 

LB1 Inn 1460 Innkjøpte varer for videresalg 450,00  

   2170 Avsetning, faktura ikke mottatt  450,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
   4090 Beholdningsendring  450,00 
       
Inngående 
faktura 

IF1 Inn 2170 Avsetning, faktura ikke mottatt 450,00  

   2720 Inngående, høy mva 112,50  
   2410 Leverandørgjeld  562,50 
       
Varelevering LB2 Ut 1460 Innkjøpte varer for videresalg  450,00 
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert 450,00  
   4010 Innkjøp varer, høy mva  450,00 
   4090 Beholdningsendring 450,00  

       

Utgående 
faktura 

UF1 Ut 3010 Salgsinntekter, høy mva  1000,00 

   2710 Utgående, høy mva  250,00 
   1510 Kundefordringer 1250,00  
   1790 Varer sendt, faktura ikke levert  450,00 
   4010 Innkjøp varer, høy mva 450,00  
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MER INFORMASJON 

Mamut Academy 
Mamut Academy er navnet på kursvirksomheten i Mamut. 

Mamut ASA leverer komplette løsninger innenfor økonomistyring, salg/kundeoppfølging, 
innkjøp/logistikk, lønn/personal, timeregnskap/prosjekt og skatt/privatøkonomi. 
Kursvirksomheten Mamut Academy er et tilbud til deg som ønsker å arbeide mest mulig 
effektivt med Mamut Business Software og tilhørende fagområder. Nå kan du og dine 
medarbeidere virkelig utnytte funksjonsrikdommen i Mamut-systemene, noe som både 
stimulerer virksomheten og deg som jobber med systemet!  

Oppstartskurs 

Dette kurset er tilpasset helt nye brukere av Mamut Business Software. Kurset gir et inn-
blikk i oppbyggingen av programmet og gir en god innføring i hvordan komme best mulig i 
gang. 

Grunnkurs 

Disse kursene tar for seg enkelte fagområder innenfor produktserien Mamut Business 
Software. Grunnkursene gir deltakeren et dyptgående innblikk i de enkelte deler av Mamut-
systemene. Dette gir de beste forutsetningene for å utnytte systemet mest mulig effektivt. 

Viderekommende kurs 

Disse kursene tar for seg områder som ikke er med i innholdet på grunnkursene. 
Viderekommende kurs gir dyptgående kunnskap innen avanserte funksjoner i Mamut 
Business Software. 

Kurspakke 

Kurspakkene tar for seg et enkelt system i produktserien Mamut Business Software. Kurs-
ene gir deltakeren en helhetsforståelse av det aktuelle systemet. En kurspakke består av et 
gitt antall fagkurs. Om ønskelig kan bedriften sende ulike deltakere på de enkelte fagkurs.  

Temakurs 

Temakursene tar for seg spesielle emner innenfor ett fagområde, ett program, eller på tvers 
av ulike fagområder og programmer. 

Bedriftsinterne kurs 

Hvis ønskelig kan vi holde kurs skreddersydd for din bedrift eller organisasjon. Dette er 
spesielt lønnsomt hvis din virksomhet har spesielle rutiner eller mange fra samme organ-
isasjon trenger opplæring i Mamut-systemet. Med et bedriftsinternt kurs sikrer du dine 
ansatte komplett opplæring i effektiv bruk av Mamut Business Software i din bedrift. Vi kan 
holde bedriftsinterne kurs i dine lokaler, eller i våre kurslokaler, som har komplett utstyr og 
alle fasiliteter. 

For mer informasjon vedrørende Mamut Academy, eller for å få tilsendt vår kurskatalog/ 
kursplan, ta kontakt med oss på telefon 23 20 35 50, eller kontakt oss via e-post 
academy@mamut.no. Du vil også finne informasjon på vår Internettside 
www.mamut.no/academy. 

Alle kursdeltakere vil få tilsendt kursbevis for deltagelse.  

mailto:academy@mamut.no�
http://www.mamut.no/academy�
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Service og brukerstøtte  
Mamut Serviceavtale 
Mamut Serviceavtale gir deg rett til å benytte Mamut Supportsenter. Se mer om Mamut 
Serviceavtale nedenfor. 

.Mamut Supportsenter 
Mamut Supportsenter tilbyr et omfattende personlig serviceapparat som bistår deg med 
hjelp hvis behovet oppstår. 

Hvordan kontakte Mamut Supportsenter? 

Ta kontakt via programmet 

.Den enkleste måten å ta kontakt på er via programmet. Via fokusområdet Mamut 
Supportsenter kan du finne svar på dine spørsmål og opprette nye henvendelser. Status 
og svar på dine henvendelser finner du på samme sted. 

Ta kontakt via Internett 

Under rubrikken Mamut MySupport på www.mamut.no/support kan du ta kontakt med 
Mamut Supportsenter 24 timer i døgnet, og et svar er aldri langt unna. Skriv inn ditt 
spørsmål og det vil bli besvart i løpet av 1 arbeidsdag.  

Ta kontakt via Telefon: 815 55 470 (ordinær takst) 

Telefonen er åpen fra kl. 9.00 - 16.00 alle hverdager. De fleste spørsmål besvares som 
regel i løpet av samtalen, men ved spesielle henvendelser vil vi notere spørsmålet og ta 
kontakt når løsningen på problemet er funnet.   

Ta kontakt via telefaks 23 20 35 71 

Har du ikke tilgang til Internett, kan du sende din henvendelse på telefaks til Mamut 
Supportsenter. Du vil da få svar på telefaks. Opplys likevel om et telefonnummer der du kan 
treffes mellom kl. 9.00 - 16.00, da det kan hende vi trenger flere detaljer for å kunne gi deg 
rett løsning. 

Ta kontakt via e-post 

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål kan du sende det til support@mamut.no. 

Brev kan sendes til: 

Mamut ASA 
Mamut Supportsenter 
Boks 5205, Majorstuen  
0302 Oslo  
 

http://www.mamut.no/support�
mailto:support@mamut.no�
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Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag  
Mamut Serviceavtale sikrer at du er forberedt og har full kontroll i alle utfordringer du eller 
din virksomhet møter.  

Oppdatert med endringer fra myndighetene 
Vi sørger for at ditt Mamut-system alltid er oppdatert med nye regler, avgiftsendringer og 
skjemaer. Fyldig dokumentasjon ved slike endringer sikrer enkel tilpasning.  

Ny funksjonalitet 
Mamut-systemene utvikles kontinuerlig som følge av teknologisk utvikling, nye standarder, 
tilbakemeldinger fra brukere og nye trender. Du er sikret en moderne løsning som vil 
forenkle hverdagen. 

Mamut Supportsenter 
Vi legger stor vekt på at du som Mamut-bruker skal få profesjonell og rask service hvis 
eventuelle spørsmål skulle oppstå. Du får tilgang til brukerstøtte via telefon, faks, e-post, 
Internett og direkte i programmet.  

Mamut Information Desk 
I programmet finner du en nyhetskanal som via Internett daglig oppdaterer deg med blant 
annet informasjon, nyheter og brukertips direkte relatert til ditt program og arbeidsområde. 
Med Mamut Information Desk kan du også kommunisere direkte med Mamut 
Supportsenter. 

Brukertips 
Med jevne mellomrom vil du motta e-post med tips om bruk av Mamut-systemene, nyheter 
innenfor produktserien og annen nyttig informasjon. 

Mamut Kunnskapsserie 
Mamut publiserer kunnskapshefter innen en rekke temaområder som for eksempel 
endringer fra myndighetene, effektiv bruk av systemet og nye trender.  

Spesialtilbud 
Mamut gir deg spesialtilbud på Mamut-produkter, samt relaterte produkter fra 
markedsledende leverandører. 
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