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Fig. 14.1 Tidslinje for resultatopgørelse og resultatbudget.

resultatbudgettet udarbejdes på baggrund af den forventede re-
sultatopgørelse samt de økonomiske forventninger til fremtiden. 
Resultatbudgettet viser overskud/underskud, som virksomheden 
forventer næste år.

Et resultatbudget kaldes også for et driftsbudget, men vi har valgt at an-
vende begrebet resultatbudget i denne bog.

Det er i efteråret, at ledelsen begynder at lave budgetter for det kom-
mende år, så ledelsen er klar med deres økonomiske styringsværktøj, 
resultatbudgettet, fra starten af det nye år. Det kan fx være, at ledelsen 
forventer, at virksomheden vil sælge flere produkter i det nye år. Det vil 
betyde, at virksomhedens nettoomsætning vil stige. Hermed er der en 
forudsætning, som skal medtages i resultatbudgettet.

EksEmpEl 14.1

Det er blevet slutningen af oktober måned år 1 og Frederik sidder en dag 
og tænker over, hvordan den økonomiske fremtid ser ud for SportsMaga-
sinet. Året er snart slut og han vil gerne sætte sig nogle nye økonomiske 
mål for det kommende år. Han sidder med en udskrift af den forventede 
resultatopgørelse for butikken. Han er positiv overrasket over, hvordan 
det er gået det første år med SportsMagasinet. Han kigger på hver enkelt 
post i den forventede resultatopgørelse og vurderer, hvad det er realistisk 
at budgettere med i det kommende år.

Tidslinje for resultatopgørelsen og resultatbudget

31/12

Resultatopgørelsen år 1 ser tilbage i tiden Resultatbudget år 2 ser frem i tiden

Tid

 År 1 År 2
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sportsmagasinet

resultatopgørelse for år 1 (kr. 1000)
Nettoomsætning      5.310

− Vareforbrug      2.830

Bruttofortjeneste      2.480

− Andre eksterne omkostninger:   

 Salgsfremmende omkostninger        340  

 Lokaleomkostninger        205  

 Kassedifferencer            1  

 Bilers driftsomkostninger          35  

 Øvrige omkostninger        300        881

− Personaleomkostninger         600

Indtjeningsbidrag         999

− Afskrivninger:   

 Afskrivning på biler          40  

 Afskrivning på inventar          50          90

Resultat før renter         909

+ Renteindtægter             3

 Renteomkostninger           32

Årets resultat (overskud)         880

Fig. 14.2 Den forventede resultatopgørelse for år 1 for SportsMagasinet.

Når Frederik skal lave sine budgetforudsætninger for SportsMagasinet, 
skal han vurdere, hvordan han ser fremtiden for butikken. Er han op-
timistisk eller er der grund til eventuelt at nedjustere årets resultat? Vil 
SportsMagasinet sælge flere varer? Vil indkøbspriserne på varerne være 
uændrede eller vil de stige? Frederik skal være realistisk, men også opti-
mistisk, så han har nogle mål at forfølge. På baggrund af den forventede 
resultatopgørelse og Frederiks forventninger til fremtiden, opstiller han 
følgende forudsætninger (se fig. 14.3), som skal danne grundlag for næ-
ste års resultatbudget.
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Budgetforudsætninger til resultatbudget for år 2

 ■ Nettoomsætningen vil stige med 8 %

 ■ Vareforbruget vil stige med 7 %

 ■ Salgsfremmende omkostninger vil falde med kr. 40.000

 ■ Lokaleomkostningerne vil være uændrede

 ■ Kassedifferencer vil være uændrede

 ■ Bilers driftsomkostninger vil være uændrede

 ■ Øvrige omkostninger vil stige med 1 %

 ■ Personaleomkostninger vil stige med 5 %

 ■ Afskrivninger på biler vil falde til kr. 30.000

 ■ Afskrivninger på inventar vil være uændrede

 ■ Renteomkostninger vil stige med kr. 50.000

 ■ Renteindtægter vil være uændrede

Fig. 14.3 Budgetforudsætninger til resultatbudgettet for år 2.

Ud fra ovenstående budgetforudsætninger i fig. 14.3, kan der udarbejdes 
et resultatbudget, se fig. 14.4.
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sportsmagasinets resultatbudget for år 2 (kr. 1.000)
Forventet 

resultat op gø-
relse år 1

Budget 
forudsæt-

ning
Beregning

resultat - 
 budget  

år 2

Nettoomsætning  5.310 + 8 % 5.310 × 1,08 5.735

− Vareforbrug  2.830 + 7 % 2.830 × 1,07 3.028

Bruttofortjeneste  2.480 2.707

− Andre eksterne omkostninger:

Salgsfremmende omkostninger 340 − 40 340 – 40 300

Lokaleomkostninger 205 Uændret 205

Kassedifferencer 1 Uændret 1

Bilers driftsomkostninger 35 Uændret 35

Øvrige omkostninger 300 881 + 1 % 300 × 1,01 303 844

− Personaleomkostninger 600 + 5 % 600 × 1,05 630

Indtjeningsbidrag 999 1.233

− Afskrivninger:

Afskrivninger på biler 40 − 10 40 – 10 30

Afskrivninger på inventar 50 90 Uændret 50 80

Resultat før renter 909 1.153

+ Renteindtægter 3 Uændret 3

− Renteomkostninger 32 + 50 32 + 50 82

Årets resultat (overskud)  880 1.074

Fig. 14.4 Resultatbudget for år 2.

Ovenstående resultatbudget for år 2 i fig. 14.4 viser, at ud fra de fastsatte 
budgetforudsætninger vil årets resultat stige fra år 1 til år 2 med i alt kr. 
194.000. Dette forbedrede resultat skyldes især, at nettoomsætningen er 
steget mere end vareforbruget. De eksterne omkostninger falder med kr. 
37.000, men til gengæld forventes det, at personaleomkostninger vil stige 
med 30.000. De samlede afskrivninger falder med kr. 10.000. Renteind-
tægterne er uændrede, mens renteomkostninger vil stige med kr. 50.000, 
hvilket kan skyldes, at SportsMagasinet forventer at optage lån i år 2. 
Alt i alt viser resultatbudgettet et forbedret resultat på 22 %, beregnes 
således: ((1.074−880) × 100/880), hvilket er meget flot for en nystartet 
virksomhed.
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Budgetforudsætninger til resultatbudget nr. 2 for år 2

 ■ Nettoomsætningen vil stige med 2 %

 ■ Vareforbruget vil stige med 2 %

 ■ Salgsfremmende omkostninger vil stige med 3 %

 ■ Lokaleomkostningerne vil være uændrede

 ■ Kassedifferencer vil være uændrede

 ■ Bilers driftsomkostninger vil være uændrede

 ■ Øvrige omkostninger vil stige med 3 %

 ■ Personaleomkostninger vil stige med 7 %

 ■ Afskrivninger på biler vil falde med kr. 10.000

 ■ Afskrivninger på inventar vil være uændrede

 ■ Renteindtægter vil være uændrede

 ■ Renteomkostninger vil stige med kr. 50.000

Fig. 14.5 Budgetforudsætninger til resultatbudget nr. 2 for år 2.

Resultatbudget nr. 2 vil give følgende resultat for år 2 for SportsMaga-
sinet, se fig. 14.6.
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sportsmagasinets resultatbudget nr. 2 for år 2 (kr. 1.000)
Forventet  

resultatopgø-
relse år 1

Budget 
forudsæt-

ning

Beregning resultat -
budget nr. 2  

år 2

Nettoomsætning 5.310 + 2 % 5.310 × 1,02 5.416

− Vareforbrug 2.830 + 2 % 2.830 × 1,02 2.887

Bruttofortjeneste 2.480 2.529

− Andre eksterne omkostninger:

Salgsfremmende omkostninger 340 + 3 % 340 x 1,03 350

Lokaleomkostninger 205 Uændret 205

Kassedifferencer 1 Uændret 1

Bilers driftsomkostninger 35 Uændret 35

Øvrige omkostninger 300 881 + 3 % 300 × 1,03 309 900

− Personaleomkostninger 600 + 7 % 600 × 1,07 642

Indtjeningsbidrag 999 987

− Afskrivninger:

Afskrivninger på biler 40 − 10 40 – 10 30

Afskrivninger på inventar 50 90 Uændret 50 80

Resultat før renter 909 907

+ Renteindtægter 3 Uændret 3

− Renteomkostninger 32 + 50 32 + 50 82

Årets resultat (overskud) 880 828

Fig. 14.6 SportsMagasinets resultatbudget nr. 2 for år 2.

Ovenstående resultatbudget nr. 2 i fig. 14.6 viser, at budgettet vil give 
et lavere resultat i forhold til den forventede resultatopgørelse for 
år 1. Årets resultat for år 2 vil falde i det nye resultatbudget nr. 2 til  
kr.  828.000. Den store forskel i årets resultat mellem det første og det 
 andet resultatbudget skyldes, at budgetforudsætningerne for resultat-
budget 2 er mindre optimistiske end det først udregnede budget i fig. 
14.4 og den forventede resultatopgørelse. 

På baggrund af denne budgetsimulering, vælger Frederik fortsat at tage 
udgangspunkt i det første udregnede resultatbudget for det kommende 
år, da han synes det er realistisk, fordi SportsMagasinet er kommet godt 
i gang. Frederik vil i løbet af foråret lave budgetkontrol, når han har de 
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faktiske tal i resultatopgørelsen at sammenligne budgettet med. Det kræ-
ver dog, at resultatbudgettet for det kommende år opdeles i delbudgetter.

3. Delbudget
Resultatbudgettet giver et overblik over det kommende år. Men det kan 
være en fordel for ledelsen at udarbejde delbudgetter, da det hurtigere 
kan give en fornemmelse af, om virksomheden kører, som den har bud-
getteret. Et delbudget viser, som ordet selv siger, kun en del af resultat-
budgettet, og opstilles oftest i kvartaler.

delbudgetter bruges til at sætte fokus på en del af budgettet, og 
opstilles oftest kvartalsvis for jævnligt at kunne sætte fokus på be-
stemte dele af resultatbudgettet.

Et af de mest almindelige delbudgetter er bruttoavancebudgettet, hvor 
ledelsen kan se, hvor meget virksomheden har tjent på varerne.

Delbudgettet kan desuden bruges til budgetkontrol efter endt kvartal. 
Fx 1. kvartal består af januar, februar og marts måned.

EksEmpEl 14.3

Frederik ønsker nogle flere oplysninger ud fra resultatbudgettet. Derfor 
opstiller han et delbudget for årets 4 kvartaler. Hermed kan han se, hvor-
dan nettoomsætning, vareforbrug og bruttofortjeneste fordeler sig på de 
4 kvartaler. Tallene i kolonnen »I alt« kommer fra det første resultatbud-
get i fig. 14.4.

Bruttoavancebudget år 2 for sportsmagasinet (1.000 kr.)
i alt 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Nettoomsætning 5.735 860 1.434 1.434 2.007

− Vareforbrug 3.028 454 757 757 1.060

Bruttofortjeneste 2.707 406 677 677 947

Fig. 14.7 Bruttoavancebudget år 2 for SportsMagasinet. Tallene er taget fra resultatbudget  
nr. 1 i fig. 14.4.
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4. Budgetkontrol
Det er vigtigt for virksomheden, at der foretages budgetkontrol løbende. 
På den måde har ledelsen mulighed for at reagere på oplysningerne. Hvis 
regnskabet ikke kan indfri forventningerne i budgettet, bør ledelsen se 
nærmere på mulige årsager som kan ligge til grund for større omkostnin-
ger eller lavere indtægter end forventet. 

Budgetkontrol: Virksomheden sammenligner efter hvert kvartal 
budgettet med de realiserede tal for perioden.

Resultatbudgettet viser, hvordan vi forventer det vil gå, mens resultat-
opgørelsen viser, hvordan det så egentligt er gået. Ved at sammenligne 
tallene fra resultatopgørelsen med tallene fra resultatbudgettet, foretages 
der en kontrol, hvor det er muligt at aflæse, om der har været en positiv 
eller negativ afvigelse.

På baggrund af budgetkontrollen kan ledelsen eventuelt foretage juste-
ringer af det resterende budget for året. 

EksEmpEl 14.4

Det første kvartal er nu gået i år 2, og Frederik har nu mulighed for at 
lave budgetkontrol for SportsMagasinet med de realiserede tal i forhold 
til det budget, som han udarbejdede i efteråret. 

Frederik er spændt på, om SportsMagasinet har kunnet leve op til bud-
gettet.

sportsmagasinets budgetkontrol for 1. kvartal i år 2

regnskab Budget Afvigelse +/–
Nettoomsætning 822.550 860.000 − 37.450

− Vareforbrug 449.900 454.000 +  4.100

Bruttofortjeneste 372.650 406.000 − 33.350

Figur 14.8 Budgetkontrol for 1. kvartal i år 2 for SportsMagasinet.

Budgettallene for 1. kvartal stammer fra fig. 14.7.
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