
MÆLK - HÅNDTERING I REGNSKABER OG BUDGETTER  
 
Her beskrives nye sammenhængene vedrørende mælk idet der er lavet nye automatiske sammenhænge for disse: 
 

• Automatisk data modtager linier, som konteres i Ø90 Kasseregistrering. Disse data kan overføres til DMS - KPO samt Ø90 Budgetopfølgning. 
 

• DMS-Produktionsbudget overføres til Ø90 budget kalkuler, og føres derefter automatisk på plads i resultatbudget.   
 
Nye Arla-tillæg er medtaget.  
 

 
 
Håndtering 2021/2022 - efter opdatering af DMS - Produktionsbudget i december 2020 
  
1) Diverse tillæg (Afhentningsplads, 3-tommer rør, parkering anhænger, hjerteordning):   
- "Afhentningsplads" og "3 tre tommer rør" sættes på "Andre tillæg", og overføres til budget-kalkulen under "Diverse tillæg" med konto 3300 25 Mælk andre tillæg.  
- ”Hjerteordning” er tilføjet overførslen som en del af ”Diverse tillæg” på konto 3300 25 Mælk andre tillæg. 
- "Parkering anhænger tillæg" indgår i regnskab, men hverken i KPO eller Produktionsbudget. 
  
  



2) Non GM tillæg (Kvalitetsprogramtillæg):   
- Automatisk data anvender konto 3300 20 "Mælk Non-GM tillæg" / kasseposter overføres til KPO - Mælk markedstillæg 
- DMS-Produktionsbudget: sættes ifølge "Non GM tillæg (nyt), og overføres til budgetkalkule "Diverse tillæg" med konto 3300 20 i resultatbudget 
  
3) Arlagården+:  
- Automatisk data anvender konto 3300 21 "Kvalitetsprogramtillæg" (konto oprettet på landsniveau 17/11/2017) / kasseposter overføres til KPO – Mælk salg  
- DMS-Produktionsbudget:  "Andre tillæg" og overføres til budgetkalkule "Arlagården tillæg" (nyt) med konto 3300 21 Arlagården tillæg (Nyt) i resultatbudget.  
  
4) Uafhængig afhentning tillæg:  
- Automatisk data anvender 3300 00 "Mælk salg" / kasseposter overføres ikke til KPO idet "Andre tillæg" beregnes i DMS  
- Overføres fra DMS-Produktionsbudget Andre tillæg/ Uafhængig afhentning (ny) til budget-kalkule på "Andre tillæg" med konto 3300 25 sammen med øvrige beløb til 
denne kalkulelinje / konto.  
  
5) Fradrag for daglig afhentning 
- Automatisk data: Fradrag for daglig afhentning konteres på 4489 15 Fragt afhentning mælk. Overføres ikke til KPO. 
- DMS-Produktionsbudget:  "Fradrag for daglig afhentning" overføres til kalkulens linje "Fradrag for daglig afhentning" som overføres til Resultatbudget konto 4489 15 
"Fragt. afhentning mælk". 
 


