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Vejledning til lagerstyringsregneark - korn 

I den første fane ”Høst_køb_salg” foretages alle registreringer ud fra fem felter, hvor man angiver må-

ned, vare, handling, kvantum og pris pr. hkg. For at gøre det nemmest muligt i starten anbefaler vi, at du 

bruger den samme pris f.eks. 100 kr. til alle registreringer. I første omgang er det især styring af mæng-

der, der skal være fokus på.  

  

Eksempel på fanen ”Høst_køb_salg”: 

 

 

I ovenstående eksempel foretages en registrering i august måned. Den vare, som det handler om, er 

hvede. Handlingen er køb. Der købes 2000 hkg hvede til 100 kr./hkg.  

 

Når alle felter er udfyldt, klikkes på ”Gem”. Herefter flyttes registreringen til fanen ”Data”, hvorfra registre-

ringen flyttes til den rigtige del af fanen ”Beholdninger”. Sidstnævnte flytning sker automatisk, når der er 

klikket på ”Gem”. Du skal derfor ikke foretage dig yderligere.  

 

I fanen ”Data” (se eksempel nedenfor) kan du se alle de registreringer, som du har foretaget. Registre-

ringer står i den rækkefølge, som de er sket i. Hvis du er kommet til at lave en fejl i en registrering, kan 

du slette den ved at stå i kolonne G på den linje, som er forkert, og klikke på ”Slet Række” til højre – ne-

derste af de to knapper. Du kan også slette alle registreringer ved at klikke på ”Nulstil data fane”. Dette 

er KUN relevant, hvis du starter på en ny periode, f.eks. et nyt regnskabsår.  

 

Vær opmærksom på at du ikke kan rette en registrering ved at rette i ”Data”-fanen. Du skal slette den 

forkerte registrering, som anvist ovenfor og lave en ny registrering i fanen ”Høst_køb_salg”. 

 
  

http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm
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Eksempel på fanen ”Data” 

 

 

I fanen ”Beholdninger” kan du måned for måned se de samlede registreringer pr. afgrøde. Denne fane 

danner input til den egentlige resultatfane, som er ”Til regnskabskontoret”. Der er eksempler på begge 

nedenfor. Du skal ikke foretage dig noget i fanen ”Beholdninger”, som alene er til information og en mel-

lemregning til fanen ”Til_regnskabskontoret”.  

 

Eksempel på fanen ”Beholdninger” - uddrag 
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Eksempel på fanen ”Til regnskabskontoret” 

 

 

 

I fanen ”Til regnskabskontoret” skal du først angive primo beholdninger af de forskellige afgrøder 

længst til højre. Primo dækker her over beholdninger ved regnskabsårets/budgetårets start. For 

langt de fleste er det 1.1 (= 31.12. året før) 

 

Herefter skal du vælge periode øverst på siden. Her er valgt, at primo måned skal være april, mens 

ultimo måned er valgt til juni. Primo måned svarer til ultimo måneden før, dvs. med de valg, der er 

angivet i eksemplet, dækker perioden fra 1.1. til 31.3. 

 

De beholdninger, der står under ”Ultimo periode” beregnes med udgangspunkt i det, som du har angivet 

som primo beholdning (d.1.1.) og de registreringer, som du har foretaget i den mellemliggende periode. 

 

Med udgangspunkt i det, der er angivet som beholdning ultimo perioden, har du nu mulighed for at kon-

trollere, at det stemmer med den fysiske beholdning (som naturligvis bør gøres ret tæt på datoen – i ek-

semplet 31.3.). Hvis der er noget, der ikke stemmer, er der behov for at se på, om der mangler en eller 

flere registreringer, om der er behov for silokontrol eller anden kalibrering af udstyr eller om der er anden 

forklaring på afvigelsen mellem registreringer og den faktiske fysiske beholdning.   

 

Længst til venstre står de typisk anvendte kontonumre, som assistenten anvender til at kontere behold-

ninger på. Disse kan ændres, så de passer til dem, som du typisk anvender i dit regnskab. 
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