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Din miniguide til Din miniguide til Din miniguide til Din miniguide til     

rapportering af rapportering af rapportering af rapportering af antal (antal (antal (antal (kvantumkvantumkvantumkvantum))))    

budget123 henter alle finansielle posteringer i dit regnskabssystem, men er der forskellige ikke-

finansielle tal (kvantum), du vil inddrage i din rapportering, kan det lade sig gøre på denne måde:  

 

 
 

 

Opret statistik-konti i regnskabssystemet 

Find et hul (en ledig nummerrække) i kontoplanen under driften – og gerne et hul, der ligger 

inde i en eksisterende kontogruppe. Flyt evt. en overskrift eller en sumkonto for at inkludere 

”hullet”. Giv den nu en overskrift, fx ”Statistik” og en sumkonto, fx ”Statistik i alt”, der summer 

fra ”Statistik”. Opret nu lige så mange konti i denne nye gruppe, som du har typer af enheder.  

Og opret endelig en ekstra konto, fx ”Lig nul”, til at sætte som modkonto på de øvrige. 

    

    

Opdater regnskabstal i budget123  

Klik [Opdater regnskabstal] i budget123 for at overføre de nye konti. 

 

 

    

Bogfør kvantum og Opdater 

Du kan nu bogføre realiserede antal som kr. eller t.kr., og da modkontoen ligger i samme 

gruppe, har det ingen betydning for regnskabet. Men budget123 har fået adgang til 

oplysningerne, og det er hele pointen. Da kontogruppen Statistik ligger inde i en anden 

kontogruppe, der er markeret som Specifikation, optræder den ikke på nogle standard-

rapporterne i budget123, men du kan finde kontiene ved at gå til specifikationen i menuen. 

    

    

Anvend kvantum i diagrammer og på dashboards 

budget123 har nu de bogførte antal, som du kan anvende i din rapportering. Du skal 

selvfølgelig lige være opmærksom på enheden, da det jo reelt er et krone-beløb, der er 

indlæst fra regnskabssystemet. Opret derfor som det første et nøgletal [Dashboards >> 

Opsætning], hvor du angiver enheden til ”Styk”, skriver en passende tekst som enhed, og 

ganger eller dividerer (* /) med 10, 100, osv., så fx kr. 7.000,- omsættes til 7 mand. Nu er det 

nemt at lade nøgletallet indgå i diagrammer og andre nøgletal. 

 

    

…og formler 

Hvis du anvender Formler i budget123, kan du nu også bruge kontoen som en variabel i dine 

udregninger (bare husk at holde styr på enheden). 

    

 

  


