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Indtægten bogføres både ved kontantsalg og ved kreditsalg. Indbetalin-
ger bogføres ved kontantsalg og når kunden betaler for varer købt på 
kredit.

EksEmpEl 24.1

SportsMagasinet har i august haft en nettoomsætning på kr. 500.000. Va-
rerne er solgt med følgende betalingsbetingelser:

Pr. kontant . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 250.000
Pr. 1 måned . . . . . . . . . . . . . .  kr. 150.000
Pr. 2 måneder. . . . . . . . . . . . .  kr. 100.000
I alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 500.000

SportsMagasinet har med andre ord både kontantsalg og kreditsalg.

Indtægter og indbetalinger vil tidsmæssigt fordele sig således:

måned august september oktober

indtægter 500 .000

indbetalinger 250 .000 150 .000 100 .000

Fig. 24.1 Et eksempel på at indtægter og indbetalinger skal henføres til forskellige perioder.

Forskellen på indtægter og indbetalinger i eksemplet kan også illustreres 
således:
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Udgift (varen købes) Udbetaling (varen betales) omkostning (varen forbruges)

tid

varelager købsmoms
kasse 

vare kreditorer vare kreditorer
kasse                    
Bank varelager vareforbrug

d k d k d k d k d k d k d k

X  X  X (X)  (X)   

   X  X X X  

Udgiften bogføres ved kontantkøb og kreditkøb, udbetalinger bogføres 
ved kontantkøb og ved betaling af varekreditorer og omkostningen bog-
føres når varen forbruges.

Vi vil belyse forskellen på de tre begreber ved efterfølgende eksempel.

EksEmpEl 24.2

SportsMagasinet køber i august et parti fitnesstrøjer på 5.000 stk. á kr. 60 
pr. stk. til i alt kr. 300.000. Leverandøren yder 1 måneds kredit. I de tre 
første måneder sælges (afsættes) følgende:

 ■ August:. . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 stk. á kr. 60 pr. stk.
 ■ September: . . . . . . . . . . . .  2.200 stk. á kr. 60 pr. stk.
 ■ Oktober: . . . . . . . . . . . . . .  1.800 stk. á kr. 60 pr. stk.

Udgift, udbetaling og omkostninger vil forekomme i følgende måneder:

(kr.) august sept. oktober i alt

Udgift 300 .000 300 .000

Udbetaling 300 .000 300 .000

omkostninger (vareforbrug)* 60 .000 132 .000 108 .000 300 .000

*Antal solgte stk. (afsætning) gange kostpris pr. stk.
Fig. 24.2 Et eksempel på at udgift, udbetaling og omkostninger ved det samme parti 
fitnesstrøjer skal henføres til forskellige perioder.

3. Omkostningsstruktur

For at opnå indtægter skal der bruges produktionsfaktorer og dermed 
omkostninger. Af hensyn til indtjeningen er det vigtigt, at man vælger de 
produktionsfaktorer, der skaber de laveste omkostninger.
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produktion 
(stk.)

kontante 
kapacitets  om-

kost ninger 
 (kko) 

(kr.)
afskrivninger 

(kr.)

kapacitets-
omkostninger 

 i alt (ko) 
(kr.)

kapacitets-
omkostninger 
pr. stk. (kE)      

(kr.)
0 800 .000 100 .000 900 .000 –

100 800 .000 100 .000 900 .000 9 .000

200 800 .000 100 .000 900 .000 4 .500

300 800 .000 100 .000 900 .000 3 .000

400 800 .000 100 .000 900 .000 2 .250

500 800 .000 100 .000 900 .000 1 .800

600 800 .000 100 .000 900 .000 1 .500

700 800 .000 100 .000 900 .000 1 .286

800 800 .000 100 .000 900 .000 1 .125

Fig. 24.3 Kapacitetsomkostninger (KO) 

Af fig. 24. 3 kan du se, at der vil være kapacitetsomkostninger selvom der 
slet ikke produceres. Det er nemlig ikke muligt at ændre kapacitetsom-
kostningerne på kort sigt.

Derudover fremgår det af skemaet, at kapacitetsomkostningerne pr. 
stk. (KE) bliver mindre og mindre, jo større produktionen bliver.

Omkostningsforløbet ved de forskellige produktionsstørrelser i virk-
somheden ProFit kan illustreres således:
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springvist varierende omkostninger
I det foregående eksempel fremgik det, at ProFit’s maksimale kapacitet i 
august var 800 stk., da det er hvad der kan produceres inden for normal 
arbejdstid. Hvis efterspørgslen efter MoveOn er stigende, bør ledelsen i 
ProFit overveje, om kapaciteten skal udvides.

Kapaciteten inden for normal arbejdstid kan fx forøges ved at ansætte 
ekstra medarbejdere eller ved at anskaffe ekstra maskiner. Herved vil 
kapacitetsomkostningerne stige i spring, hvorfor de kaldes springvist 
varie rende omkostninger.

springvist varierende omkostninger er omkostninger, der er kon-
stante inden for et produktions- eller afsætningsinterval, men 
ændrer niveau, når der anskaffes ekstra kapacitet for at udvide 
kapacitetsgrænsen.

EksEmpEl 24.4

På grund af stigende efterspørgsel forventer ledelsen i ProFit, at der i 
september kan afsættes 1.200 stk. MoveOn. 
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Fig. 24.4 Kapacitetsomkostninger (KO) Fig. 24.5 Kapacitetsomkostninger pr. stk (KE).
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Hvis der skal afsættes 1.200 stk. MoveOn, skal kapaciteten udvides med 
følgende:

■■ En ekstra maskine med en kapacitet på 400 stk. MoveOn. Dette med-
fører ekstra afskrivninger på kr. 50.000 pr. måned.

■■ To ekstra medarbejdere, hvorved de kontante kapacitetsomkostninger 
forøges med kr. 50.000 pr. måned.

En udvidelse af produktionskapaciteten vil medføre følgende omkost-
ninger ved de forskellige produktionsstørrelser:

produktion 
(stk.)

kontante  
kapacitetsom-

kostninger 
 (kko)           

(kr.)
afskrivninger 

(kr.)

kapacitets-
omkostninger  

i alt (ko)  
(kr.)

kapacitets-
omkostninger 
pr. stk. (kE)      

(kr.)
0 800 .000 100 .000 900 .000 –

100 800 .000 100 .000 900 .000 9 .000

200 800 .000 100 .000 900 .000 4 .500

300 800 .000 100 .000 900 .000 3 .000

400 800 .000 100 .000 900 .000 2 .250

500 800 .000 100 .000 900 .000 1 .800

600 800 .000 100 .000 900 .000 1 .500

700 800 .000 100 .000 900 .000 1 .286

800 800 .000 100 .000 900 .000 1 .125

801 850 .000 150 .000 1 .000 .000 1 .248

900 850 .000 150 .000 1 .000 .000 1 .111

1 .000 850 .000 150 .000 1 .000 .000 1 .000

1 .100 850 .000 150 .000 1 .000 .000 909

1 .200 850 .000 150 .000 1 .000 .000 833

Fig. 24.6 Eksempel på springvist varierende omkostninger hos ProFit.

Omkostningsforløbet kan illustreres som vist i fig. 24.7 og 24.8.
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Fig. 24.8 Springvist varierende omkostninger pr. stk. (KE).
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Fig. 24.7 Springvist varierende omkostninger (KO).
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Fig. 24.8 Springvist varierende omkostninger pr. stk. (KE).
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variable omkostninger (vo) er omkostninger, hvis totalbeløb 
varierer med produktionens og/eller afsætningens størrelse og 
sammensætning.

Der kan f.eks. være følgende variable omkostninger i de forskellige virk-
somhedstyper:

produktions-
virksomheder

handels-
virksomheder

service-
virksomheder

Variable  
produktions omkostninger:

■■ Råvareforbrug
■■ Materialeforbrug
■■ Energi til produktionen
■■ Emballage
■■ Arbejdsløn (akkord)

Variable salgsomkostninger:
■■ Salgsprovision
■■ Fragt

Vareforbrug
Variable 
 salgsomkostninger:

■■ Indpaknings-
materiale

■■ Fragt
■■ Salgsprovision

■■ Materialeforbrug
■■ Salgsprovision

Fig. 24.9 Eksempler på variable omkostningsarter. 

I fig. 24.9 er der vist nogle typiske eksempler. Nogle virksomheder har 
færre variable omkostningsarter, og andre virksomheder har flere.

variable enhedsomkostninger
Når man skal planlægge den kommende periodes produktion og afsæt-
ning, er man interesseret i at vide, hvor meget de variable omkostninger 
er pr. enhed ved de forskellige produktions- og afsætningsstørrelser.

 Variable omkostninger (VO)
variable enhedsomkostninger (vE) = 

Afsætning (antal enheder)

De variable omkostninger kan variere med afsætningen på følgende 3 
måder:

■■ Proportionale variable omkostninger
■■ Degressive variable omkostninger
■■ Progressive variable omkostninger
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3.2.1 proportionale variable omkostninger

Hvis de variable omkostninger stiger i samme takt som den stigende 
afsætning, stiger de variable omkostninger proportionalt.

EksEmpEl 24.5

I produktionsvirksomheden ProFit er der konstateret følgende sammen-
hæng mellem afsætning og de variable omkostninger:

1 2 3  = 2  : 1

afsætning 
(stk.)

variable  
omkostninger (vo) 

(kr.)

variable enheds-
omkostninger (vE) 

(kr.)
0 0 -

100 150 .000 1 .500

200 300 .000 1 .500

300 450 .000 1 .500

400 600 .000 1 .500

500 750 .000 1 .500

600 900 .000 1 .500

700 1 .050 .000 1 .500

800 1 .200 .000 1 .500

Fig. 24.10 Eksempel på proportionale variable omkostninger.

Omkostningsforløbet er illustreret i fig. 24.11 og fig. 24.12.
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Fig. 24.11 Proportionale variable omkostninger (VO).

Kr.

Stk.

1.600

1.400

1.200

1.000

800

200

400

600

100 700 800600500400300200

Variable enhedsomkostninger (VE)

Fig. 24.12 Variable enhedsomkostninger (VE).
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1 2 3  = 2  : 1

afsætning 
(stk.)

vareforbrug 
(kr.)

variable enheds-
omkostninger (vE) 

(kr.)
0 0 -

1 .000 50 .000 50

2 .000 98 .000 49

3 .000 144 .000 48

4 .000 188 .000 47

5 .000 230 .000 46

6 .000 270 .000 45

7 .000 308 .000 44

8 .000 344 .000 43

Fig. 24.13 Eksempel på degressive variable omkostninger.

Af fig. 24.13 fremgår det, at stigningstakten er mindre for vareforbruget 
end for afsætningen, og at de variable enhedsomkostninger (VE) er fal-
dende ved stigende afsætning.

Omkostningsforløbet er illustreret i fig. 24.14 og fig. 24.15.
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Fig. 24.14 Degressive variable omkostninger (VO).
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Fig. 24.15 Variable enhedsomkostninger (VE).

Af fig. 24.14 ses det, at de variable omkostninger stiger med aftagende 
styrke, hvilket medfører, at de variable enhedsomkostninger falder ved 
stigende afsætning (se fig. 24.15).

Når de variable omkostninger (VO) stiger degressivt i hele afsæt-
ningsintervallet, falder de variable enhedsomkostninger (VE) ved 
stigende afsætning.

3.2.3 progressive variable omkostninger
Det kan imidlertid også forekomme, at de variable omkostninger stiger 
mere end proportionalt med produktionen og/eller afsætningen.

Når de variable omkostninger stiger mere end proportionalt med pro-
duktionen og/eller afsætningen, stiger de variable omkostninger pro-
gressivt.

Det kan fx skyldes, at der opstår spild, når man skal skynde sig. Eller at 
det er nødvendigt med overtidsarbejde for at nå periodens produktion.

EksEmpEl 24.7

Vi vender tilbage til produktionsvirksomheden ProFit, der havde en 
produktionskapacitet på 800 stk. MoveOn inden for normal arbejdstid. 
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Kapaciteten kunne forøges ved at anskaffe ekstra produktionsfaktorer. 
Det er også muligt at forøge kapaciteten ved overarbejde eller arbejde 
med skiftehold. Da man i ledelsen er i tvivl, om afsætningen også vil stige 
fremover, overvejer man at klare næste måneds forøgede afsætning ved 
at producere nogle ekstra timer dagligt. Derved vil de variable omkost-
ninger stige mere end proportionalt, da der skal udbetales overtidsbeta-
ling. Og da man regner med faldende produktivitet på grund af træthed, 
forventer man følgende sammenhæng mellem produktion og variable 
omkostninger:

1 2 3  = 2  : 1

produktion 
(stk.)

variable  
omkostninger (vo) 

(kr.)

variable enheds-
omkostninger (vE) 

(kr.)
900 1 .400 .000 1 .556

1 .000 1 .650 .000 1 .650

1 .100 1 .950 .000 1 .773

1 .200 2 .300 .000 1 .917

Fig. 24.16 Eksempel på progressive variable omkostninger.

Omkostningsforløbet er illustreret i fig. 24.17 og 24.18.

Fig. 24.17 Progressive variable omkostninger (VO).
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Fig. 24.18 Variable enhedsomkostninger (VE).
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I fig. 24.17 kan du se, at de variable omkostninger stiger mere end pro-
portionalt (stiger med tiltagende styrke). Det betyder, at de variable en-
hedsomkostninger stiger ved stigende produktion.

Når de variable omkostninger (VO) stiger progressivt i hele produk-
tionsintervallet, stiger de variable enhedsomkostninger (VE) ved sti-
gende produktion.

3.3 samlede omkostninger
Hvis vi lægger virksomhedens kapacitetsomkostninger sammen med 
virksomhedens variable omkostninger, får vi virksomhedens samlede 
omkostninger.

samlede omkostninger (so) =  
Kapacitetsomkostninger (KO) + Variable omkostninger (VO)

En periodes omkostninger består altså af kapacitetsomkostninger og va-
riable omkostninger. Hvis produktions- eller afsætningsalternativerne 
varierer fra nul til et meget stort antal, vil de variable omkostninger ty-
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pisk både forløbe degressivt, proportionalt og progressivt. Man taler da 
om det typiske omkostningsforløb.

EksEmpEl 24.8

Produktionsvirksomheden SportBag, der producerer sportstasker, har 
en produktionskapacitet på 5.000 stk. pr. måned inden for normal ar-
bejdstid. I september forventer ledelsen en afsætning på 8.000 stk., hvor-
for man må producere på overtid. Kapacitetsomkostningerne er opgjort 
til kr. 300.000 i september og de variable omkostninger er opgjort ved de 
forskellige produktionsstørrelser. Disse tal er indsat i kolonnerne 2 og 3 
i fig. 24.19.

1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 2 : 1 6 = 3 : 1

7 = 5 + 6  
eller

7 = 4 : 1

produk-
tion 
(stk.)

kapaci-
tetsom-
kostnin-
ger (ko) 

(kr.)

variable 
omkost-
ninger 
(vo) 
(kr.)

samlede 
omkost-
ninger 
(so) 
(kr.)

kapa-
citets-

omkost-
ninger 
pr. stk  
(kE) 
(kr.)

variable 
enheds-
omkost-
ninger  
(vE) 
(kr.)

samlede 
enheds-
omkost-
ninger  

(sE) 
(kr.)

0 300 .000 0 300 .000 - - -

1 .000 300 .000 100 .000 400 .000 300,00 100,00 400,00

2 .000 300 .000 180 .000 480 .000 150,00 90,00 240,00

3 .000 300 .000 240 .000 540 .000 100,00 80,00 180,00

4 .000 300 .000 280 .000 580 .000 75,00 70,00 145,00

5 .000 300 .000 340 .000 640 .000 60,00 68,00 128,00

6 .000 300 .000 432 .000 732 .000 50,00 72,00 122,00

7 .000 300 .000 575 .000 875 .000 42,86 82,14 125,00

8 .000 300 .000 724 .000 1 .024 .000 37,50 90,50 128,00

Fig. 24.19 Eksempel på det typiske omkostningsforløb. 

SO i kolonne 4 er beregnet ved at lægge tallene i kolonne 2 (KO) og ko-
lonne 3 (VO) sammen.

KE i kolonne 5 er beregnet ved at dividere tallene i kolonne 2 (KO) med 
tallene i kolonne 1.
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VE i kolonne 6 er beregnet ved at dividere tallene i kolonne 3 (VO) med 
tallene i kolonne 1.

SE i kolonne 7 kan beregnes på 2 måder. Enten ved at lægge tallene i ko-
lonne 5 (KE) sammen med tallene i kolonne 6 (VE). Eller ved at dividere 
tallene i kolonne 4 (SO) med tallene i kolonne 1.

Forløbet af de samlede omkostninger er illustreret i fig. 24.20, og forløbet 
af de samlede enhedsomkostninger (SE) og de variable enhedsomkost-
ninger er illustreret i fig. 24.21.

Fig. 24.20 Samlede omkostninger (SO).
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66 · Kapitel 24

4. det interne bidragsregnskab
I kapitel 23 opstillede vi resultatopgørelserne for handels- og service-
virksomheder og i kapitel 26 opstiller vi resultatopgørelsen for produk-
tionsvirksomheder. Disse resultatopgørelser er til eksternt brug, dvs. til 
virksomhedens eksterne interessenter, hvorfor resultatopgørelserne er 
opstillet efter årsregnskabslovens bestemmelser.

Som led i den økonomiske styring udarbejder virksomhederne ofte kort-
periodiske resultatopgørelser, fx pr. måned eller pr. kvartal. Ved at sam-
menligne regnskaberne med de tilsvarende budgetter, kan man se, om 
det er nødvendigt at ændre virksomhedens planer.

De interne regnskaber er mere detaljerede end de eksterne regnskaber, 
og de opstilles som regel som bidragsregnskaber. Et bidragsregnskab har 
flere resultatbegreber end det eksterne regnskab.

4.1 handels- og servicevirksomheder
I fig. 24.22 vises et forenklet eksempel for en handelsvirksomhed, der har 
2 varegrupper.

Fig. 24.21 Samlede enhedsomkostninger (SE) og Variable enhedsomkostninger (VE).
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handelsvirksomheder

resultatopgørelse for 3. kvartal i 1.000 kr.

 varegruppe a varegruppe B i alt
Nettoomsætning  2 .500 6 .500 9 .000

− Vareforbrug  1 .500  4 .550  6 .050

Bruttofortjeneste 1 .000 1 .950  2 .950

−  Variable 
salgsomkostninger     50     65    115

Dækningsbidrag    950  1 .885  2 .835

− Kontante kapacitetsomkostninger  2 .135

Indtjeningsbidrag 700

− Afskrivninger    240

Resultat før renter 460

− Renteomkostninger     40

Resultat    420

Fig. 24.22 Eksempel på en resultatopgørelse opstillet som et bidragsregnskab i en 
handels virksomhed.

Af fig. 24.22 fremgår det, at omkostningerne er grupperet som vist i af-
snit 3 om omkostningsstruktur. Og efter fradrag af hver omkostnings-
gruppe, fremkommer et nyt resultatbegreb. Nogle af resultatbegreberne 
er dog identiske med resultatbegreber i den eksterne resultatopgørelse.

Bruttofortjeneste viser, hvad der direkte er tjent på de afsatte 
varer, idet det er forskellen på de afsatte varers salgspris og 
kostpris.

dækningsbidrag viser, hvor meget af nettoomsætningen der er til-
bage, når de variable omkostninger (vareforbrug og variable salgs-
omkostninger) er trukket fra. Dækningsbidraget skal gerne være 
så stort, at det kan dække kapacitetsomkostningerne (kontante 
kapacitetsomkostninger og afskrivninger), renteomkostninger og 
overskud.

Hvis handelsvirksomheden har mange varegrupper eller ønsker at se 
indtjeningen for hver enkelt varegruppe/vare, vil man opstille et selv-
stændigt dækningsbidragsregnskab som tillæg til resultatopgørelsen.

1828_ErhvervØko_BindC.indb   67 14-05-2012   15:46:04



68 · Kapitel 24

4.2 produktionsvirksomheder
Der er ikke den store forskel på bidragsregnskaber i produktionsvirk-
somheder og handels- og servicevirksomheder. Den eneste forskel er, at 
man ikke har resultatbegrebet bruttofortjeneste i produktionsvirksom-
heder. Det skyldes, at de indkøbte varer (råvarer og materialer) ikke sæl-
ges videre i uforarbejdet tilstand. Råvarer og materialer skal forarbejdes 
til et helt nyt produkt, hvori der også indgår andre variable produktions-
faktorer.

I fig. 24.23 er vist et forenklet eksempel for en produktionsvirksomhed, 
der producerer 2 produkter.

produktionsvirksomheder

resultatopgørelse for 3. kvartal i 1.000 kr.

 varegruppe a varegruppe B i alt
Nettoomsætning 7 .800 9 .600 17 .400

−  Variable produktions-
omkostninger 4 .680 6 .720 11 .400

−  Variable salgs-
omkostninger 156 96 252

Dækningsbidrag 2 .964 2 .784 5 .748

−  Kontante kapacitetsomkostninger 3 .250

Indtjeningsbidrag 2 .498

−  Afskrivninger 800

Resultat før renter 1 .698

−  Renteomkostninger 98

Resultat 1 .600 

Fig. 24.23 Et forenklet eksempel for en produktionsvirksomhed.
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