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Når man har flere års tal, vælges det første års tal som basisår.
Til belysning af indtjeningsevnen skal vi i dette fag beregne og kommentere følgende nøgletal og indekstal:
Nøgletal og indekstal til belysning af indtjeningsevnen
Overskudsgrad
Forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger:
Dækningsgrad
■■ Indeks Nettoomsætning
■■ Indeks Vareforbrug
■■ Indeks Variable salgsomkostninger
■■ Bruttoavanceprocent
■■

Forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger:
Indeks Nettoomsætning
■■ Indeks Kontante kapacitetsomkostninger
■■ Indeks Afskrivninger
■■

Fig. 27.1 Nøgletal og indekstal til belysning af indtjeningsevnen.

Overskudsgraden er det centrale nøgletal. De øvrige nøgletal og indekstal medtages for at forklare udviklingen i overskudsgraden.
Ved gennemgangen af analysen af indtjeningsevnen anvendes eksemplet SportsMagasinet. Resultatopgørelserne for årene 5, 6 og 7 fremgår
af fig. 27.2.
Resultatopgørelser i 1.000 kr.
Nettoomsætning
- Vareforbrug
Bruttofortjeneste
- Variable salgsomkostninger
Dækningsbidrag
- Kontante kapacitetsomkostninger
Indtjeningsbidrag
- Afskrivninger
Resultat før renter
- Renteomkostninger (netto)*
Resultat før renter

År 5

År 6

År 7

35.136
21.786
13.350

38.650
23.571
15.079

43.920
26.208
17.712

  1.050
12.300
  8.551
3.749
  1.700
2.049
    649
   1.400

  1.260
13.819
  9.097
4.722
  1.780
2.942
    607
   2.335

  1.365
16.347
  9.576
6.771
  1.850
4.921
  1.521
   3.400

* Renteomkostninger netto er renteomkostninger minus renteindtægter.
Fig. 27.2 Bidragsregnskaber i SportsMagasinet til analyse af indtjeningsevnen.
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1. Overskudsgrad
Overskudsgraden viser, hvor stor en procentdel af nettoomsætningen
der er tilbage til resultat før renter, når både variable omkostninger og
kapacitetsomkostninger er fratrukket nettoomsætningen. Overskudsgraden beregnes således:
Overskudsgrad (OG)

=

Resultat før renter × 100
=
Nettoomsætning

   %

Bemærk, at man anvender Resultat før renter i beregningen. Det skyldes, at renteomkostningerne ikke vedrører selve driften af virksomheden, men udelukkende er afhængig af hvor stor gælden er.
Eksempel 27.1

Fra SportsMagasinets resultatopgørelser i fig. 27.2 skal vi bruge følgende
resultatbegreber:
SportsMagasinet
År 5

År 6

År 7

Resultat før renter����������������������������

2.049

2.942

4.921

Nettoomsætning������������������������������

35.136

38.650

43.920

Fig. 27.3 Resultatposter til beregning af overskudsgrad.

Herefter kan overskudsgraden for de tre år beregnes således:
SportsMagasinet
Overskudsgrad
(OG)

År 5

År 6

År 7

2.049 × 100
= 5,8%
35.136

2.942 × 100
= 7,6%
38.650

4.921 × 100
= 11,2%
43.920

Fig. 27.4 Beregning af overskudsgrad i SportsMagasinet.

Som du kan se af fig. 27.4, forbedres overskudsgraden i analyseperioden,
da den stiger fra 5,8 % til 11,2 %. For hver gang der omsættes for kr. 100
i år 7, tjenes der et overskud før renter på kr. 11,20.
Årsagen til den forbedrede overskudsgrad kan både skyldes en positiv
udvikling i forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostnin-
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ger og i forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger.
Disse forhold skal derfor undersøges nærmere.

2. Forholdet mellem nettoomsætning og
variable omkostninger
I SportsMagasinet er der to variable omkostningsgrupper, nemlig vareforbrug og variable salgsomkostninger. Når vi trækker disse to omkostningsgrupper fra nettoomsætningen får vi dækningsbidraget, der viser,
hvor meget af nettoomsætningen der er tilbage til at dække kapacitetsomkostninger og overskud.
Udviklingen i forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger kan belyses ved at sætte dækningsbidraget i forhold til nettoomsætningen. Det gør man i nøgletallet dækningsgrad.

2.1 Dækningsgrad
Dækningsgraden viser, hvor meget dækningsbidraget udgør i procent af
nettoomsætningen. Dækningsgraden beregnes således:
Dækningsgrad (DG)

=

Dækningsbidrag × 100
Nettoomsætning

=

   %

Dækningsgraden belyser, hvor meget af nettoomsætningen der er tilbage, når de variable omkostninger, der omfatter vareforbrug og variable
salgsomkostninger, er fratrukket.
Fra SportsMagasinets resultatopgørelser i fig. 27.2 skal vi bruge følgende
resultatbegreber:
SportsMagasinet
År 5
Dækningsbidrag������������������������������
Nettoomsætning������������������������������

12.300
35.136

År 6
13.819
38.650

År 7
16.347
43.920

Fig. 27.5 Resultatbegreber til beregning af dækningsgrad.

Herefter kan dækningsgraden i de tre år beregnes således:
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SportsMagasinet
År 5
Dækningsgrad
(DG)

År 6

År 7

12.300 × 100 = 35,0% 13.819 × 100 = 35,8% 16.347 × 100 = 37,2%
35.136
38.650
43.920

Fig. 27.6 Beregning af dækningsgrad i SportsMagasinet.

Dækningsgraden i år 5 viser, at 35,0 % af nettoomsætningen er dækningsbidrag. For hver krone der omsættes, opnår SportsMagasinet 35
øre i dækningsbidrag. Dækningsbidraget skal anvendes til at dække kapacitetsomkostninger samt et overskud. Så jo højere dækningsgrad, jo
bedre er det for SportsMagasinet.
Dækningsgraden stiger fra 35 % til 37,2 % i analyseperioden. Der kan
være flere mulige årsager til den udvikling.
En ændring i dækningsgraden kan forklares med én eller flere af
følgende mulige årsager, dvs. ændring i:
■■ Salgspriser
■■ Kostpriser
■■ Forbrug af variable salgsomkostninger
■■ Priser på variable salgsomkostninger
■■ Salgssammensætningen (produktmix)
■■ Svindprocent

2.2 Indekstal
Indekstal er velegnede til at beskrive og sammenligne udviklingen i regnskabsposter over en årrække. I analyser, der omfatter flere år, vil man
som regel anvende det første år som basisår. Det vil sige, at regnskabsposten det første år sættes lig 100. Derefter beregnes indekstallene for de
efterfølgende år i forhold til basisåret. Herved kan man se, hvor mange
procent årets tal har ændret sig i forhold til basisåret.
Som supplement til dækningsgraden beregner vi indekstal for nettoomsætning, vareforbrug og variable salgsomkostninger.
Fra SportsMagasinets resultatopgørelser i fig. 27.2 skal vi bruge følgende
resultatposter:
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SportsMagasinet
År 5

År 6

35.136
21.786
1.050

Nettoomsætning������������������������������
Vareforbrug��������������������������������������
Variable salgsomkostninger ������������

År 7
43.920
26.208
1.365

38.650
23.571
1.260

Fig. 27.7 Resultatposter til beregning af indekstal.

SportsMagasinet
År 5

År 6

År 7

Nettoomsætning

100

38.650 × 100
43.920 × 100
= 110
= 125
35.136 
35.136 

Vareforbrug

100

23.571 × 100
26.208 × 100
= 108
= 120
21.786

21.786

Variable
salgsomkostninger

100

1.260 ×100
1.050

= 120


1.365 × 100
= 130
1.050


Fig. 27.8 Beregning af indekstal i SportsMagasinet.

Den forbedrede dækningsgrad i analyseperioden skyldes, at nettoomsætningen er steget mere end vareforbruget. Nettoomsætningen er steget til
indeks 125, altså med 25 %, mens vareforbruget kun er steget med 20 %.
De variable salgsomkostninger har derimod haft en negativ indvirkning
på dækningsgraden, da de er steget med 30 %.

2.3 Bruttoavanceprocent
Til belysning af forholdet mellem nettoomsætning og vareforbrug kan
man også beregne nøgletallet bruttoavanceprocent.
Bruttoavanceprocenten beregnes således:
Bruttoavanceprocent
(BA%)

=

Bruttofortjeneste × 100
 =
Nettoomsætning

     %

Bruttoavanceprocenten belyser, hvor meget af nettoomsætningen der er
tilbage, når kostprisen (anskaffelsesværdien) for de solgte varer er fratrukket.
Fra SportsMagasinets resultatopgørelser i fig. 27.2 skal vi bruge følgende
resultatbegreber:
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SportsMagasinet
År 5
Bruttofortjeneste������������������������������
Nettoomsætning������������������������������

13.350
35.136

År 6
15.079
38.650

År 7
17.712
43.920

Fig. 27.9 Resultatbegreber til beregning af bruttoavanceprocent.

Herefter kan bruttoavanceprocenten beregnes således:
SportsMagasinet
År 5
Bruttoavance
procent (BA%)

År 6

År 7

13.350 × 100
15.079 × 100
17.712 × 100
= 38,0%
= 39,0%
= 40,3%
35.136

38.650

43.920 

Fig. 27.10 Beregning af bruttoavanceprocent i SportsMagasinet.

Bruttoavanceprocenten i år 5 viser, at 38 % af nettoomsætningen er bruttofortjeneste. For hver krone der omsættes, opnår SportsMagasinet 38
øre i bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten skal anvendes til at dække alle
andre omkostninger end vareforbruget samt et overskud. Så jo højere
bruttoavanceprocent, jo bedre er det for SportsMagasinet.
Udviklingen i SportsMagasinet er positiv, da bruttoavanceprocenten stiger fra 38,0 % til 40,3 % i analyseperioden. En stigende bruttoavanceprocent har en positiv indvirkning på overskudsgraden.
En ændring i bruttoavanceprocenten kan forklares med én eller
flere af følgende mulige årsager, dvs. ændring i:
■■ Salgspriser
■■ Kostpriser
■■ Salgssammensætningen (produktmix)
■■ Svindprocent

3. Forholdet mellem nettoomsætning
og kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger er omkostninger, der i større tidsintervaller er
uafhængig af afsætningens størrelse og sammensætning. Kapacitetsomkostningerne dækker over virksomhedens kapacitet, fx antal kvadratmeter lokaleareal og antal medarbejdere. Hvis aktiviteten øges meget i frem-
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tiden, kan det blive nødvendigt at forøge kapaciteten, fx ved at ansætte
nye medarbejdere. Men på kort sigt er kapacitetsomkostningerne ikke
påvirket af mindre udsving i afsætningen. I en flerperiodeanalyse kan
kapacitetsomkostningerne godt stige, selvom kapaciteten ikke er ændret.
Det skyldes inflation og stigende lønsatser.
I bidragsregnskabet er følgende poster kapacitetsomkostninger:
■■ Kontante kapacitetsomkostninger
■■ Afskrivninger
Forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger kan analyseres ved hjælp af indekstal.

3.1 Indekstal
Ved at beregne indekstal på nettoomsætningen og kapacitetsomkostningerne kan man få belyst, hvilken udvikling der har været i analyseperioden.
Fra SportsMagasinets resultatopgørelser i fig. 27.2 skal vi bruge følgende
resultatposter:
SportsMagasinet
Nettoomsætning�������������������������������
Kontante kapacitetsomkostninger ���
Afskrivninger�������������������������������������

År 5

År 6

År 7

35.136
8.551
1.700

38.650
9.097
1.780

43.920
9.576
1.850

Fig. 27.11 Resultatposter til beregning af indekstal.

Herefter kan indekstal for nettoomsætning og kapacitetsomkostninger i
de tre år beregnes således:
SportsMagasinet
År 2

År 3

År 4

Nettoomsætning

100

38.650 × 100
43.920 × 100
= 110
= 125
35.136 
35.136 

Kontante kapacitets
omkostninger

100

9.097 × 100
9.576 × 100
= 106
= 112
8.551

8.551 

Afskrivninger

100

1.780 ×100
1.700

= 105


1.850 × 100
= 109
1.700


Fig. 27.12 Beregning af indekstal i SportsMagasinet.

1828_ErhvervØko_BindC.indb 106

14-05-2012 15:46:10

106 · Kapitel 27

tiden, kan det blive nødvendigt at forøge kapaciteten, fx ved at ansætte
nye medarbejdere. Men på kort sigt er kapacitetsomkostningerne ikke
påvirket af mindre udsving i afsætningen. I en flerperiodeanalyse kan
kapacitetsomkostningerne godt stige, selvom kapaciteten ikke er ændret.
Det skyldes inflation og stigende lønsatser.
I bidragsregnskabet er følgende poster kapacitetsomkostninger:
■■ Kontante kapacitetsomkostninger
■■ Afskrivninger
Forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger kan analyseres ved hjælp af indekstal.

3.1 Indekstal
Ved at beregne indekstal på nettoomsætningen og kapacitetsomkostningerne kan man få belyst, hvilken udvikling der har været i analyseperioden.
Fra SportsMagasinets resultatopgørelser i fig. 27.2 skal vi bruge følgende
resultatposter:
SportsMagasinet
Nettoomsætning�������������������������������
Kontante kapacitetsomkostninger ���
Afskrivninger�������������������������������������

År 5

År 6

År 7

35.136
8.551
1.700

38.650
9.097
1.780

43.920
9.576
1.850

Fig. 27.11 Resultatposter til beregning af indekstal.

Herefter kan indekstal for nettoomsætning og kapacitetsomkostninger i
de tre år beregnes således:
SportsMagasinet
År 2

År 3

År 4

Nettoomsætning

100

38.650 × 100
43.920 × 100
= 110
= 125
35.136 
35.136 

Kontante kapacitets
omkostninger

100

9.097 × 100
9.576 × 100
= 106
= 112
8.551

8.551 

Afskrivninger

100

1.780 ×100
1.700

= 105


1.850 × 100
= 109
1.700


Fig. 27.12 Beregning af indekstal i SportsMagasinet.
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kapacitetsomkostninger udvikler sig i en gunstig retning. Nettoomsætningen stiger med 25 %, mens de kontante kapacitetsomkostninger kun
stiger med 12 % og afskrivningerne kun stiger med 9 %. Det forbedrede
forhold har betydet, at overskudsgraden er forbedret i analyseperioden.

4. Samlet vurdering af indtjeningsevnen
i SportsMagasinet
Den foregående analyse af indtjeningsevnen kan sammenfattes således:
analyse af indtjeningsevne i sportsmagasinet
nøgletal:
Overskudsgrad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Dækningsgrad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bruttoavanceprocent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
indeks:
Nettoomsætning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Variable omkostninger:
■■ Vareforbrug .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
■■ Variable salgsomkostninger  .  .  .  .  .  .
Kapacitetsomkostninger:
■■ Kontante kapacitetsomkostninger  .
■■ Afskrivninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

År 5

År 6

År 7

5,8 %
35,0 %
38,0 %

7,6 %
35,8 %
39,0 %

11,2 %
37,2 %
40,3 %

100

110

125

100
100

108
120

120
130

100
100

106
105

112
109

overskudsgrad
Indtjeningsevnen er forbedret i analyseperioden, idet overskudsgraden er
steget fra 5,8 % til 11,2 %, dvs . med 5,4 procentpoint, hvilket er en forbedring på 93,1 % .
nettoomsætning og variable omkostninger
Forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger har udviklet
sig i en positiv retning . Det skyldes, at nettoomsætningen er steget med 25
%, mens vareforbruget kun er steget med 20 % . Mulige årsager kan være
stigende salgspriser, faldende kostpriser, et bedre produktmix og en lavere
svindprocent . De variable salgsomkostninger har derimod haft en negativ
indvirkning på dækningsgraden, da de er steget med 30 % . Årsagen til
stigningen
de variable salgsomkostninger kan være stigende forbrug af
108
· Kapiteli 27
variable salgsomkostninger eller stigende priser .
Udviklingen i forholdet mellem nettoomsætningen og de variable omkostninger har haft en positiv indvirkning på overskudsgraden .
nettoomsætning og kapacitetsomkostninger
Forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger er også
årsag til den forbedrede overskudsgrad, da nettoomsætningen stiger med
25 %, mens de kontante kapacitetsomkostninger kun stiger med 12 % og
afskrivningerne kun stiger med 9 % .
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konklusion
Den positive udvikling i overskudsgraden skyldes både det forbedrede forhold mellem nettoomsætning og variable omkostninger samt det forbedrede forhold mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger .
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Fig. 27.13 Samlet vurdering af indtjeningsevnen i SportsMagasinet.

5. Analyse af indtjeningsevnen i ProGolf
Nu skal vi se nærmere på, hvordan man analyserer indtjeningsevnen i en
produktionsvirksomhed.
I ProGolf har man udarbejdet nedenstående analyse af udviklingen i indtjeningsevnen over de sidste tre år. Nøgletalsberegninger og indeksberegninger er foretaget som vist i eksemplet SportsMagasinet. Dog kan
nøgletallet bruttoavanceprocent ikke beregnes i en produktionsvirksomhed.
produktionsvirksomheden progolf
resultatopgørelser i 1.000 kr.
Unavngivet 1 1

27/07/12 13.21

Virksomhedens indtjeningsevne · 109

Analyse af indtjeningsevne i
Produktionsvirksomheden ProGolf
År 3
Nøgletal
Overskudsgrad ��������������������������������
Dækningsgrad����������������������������������
Indeks:
Nettoomsætning������������������������������
Variable omkostninger ��������������������
Kontante kapacitetsomkostninger ��
Afskrivninger������������������������������������

År 3

År 3

5,1%
47,0%

5,8%
46,4%

6,1%
45,5%

100
100
100
100

107
108
104
97

112
115
107
91

Overskudsgrad
Indtjeningsevnen er forbedret i analyseperioden, da overskudsgraden er
steget fra 5,1 % til 6,1 %, en stigning på 1 procentpoint. Fra at tjene 5,1
øre pr. omsat krone i år 3, tjener man nu 6,1 øre i resultat før renter pr.
omsat krone.
Forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger
Forholdet mellem nettoomsætning og variable omkostninger er forringet
i analyseperioden, da dækningsgraden er faldet fra 47,0 % til 45,5 %. Årsagen er, at de variable omkostninger er steget mere end nettoomsætningen, hvilket fremgår af indekstallene. I år 3 tjente man kr. 47 for hver gang
omsætningen steg med kr. 100. I år 5 tjener man kun kr. 45,50, som skal
gå til dækning af kapacitetsomkostninger, renteomkostninger og overskud. Mulige årsager til denne udvikling kan være:
■■ Faldende salgspriser
■■ Stigende kostpriser i produktionen
■■ Et dårligere produktmix
■■ En højere svindprocent
Forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger
Årsagen til den forbedrede overskudsgrad skyldes derfor forholdet mellem nettoomsætning og kapacitetsomkostninger. Nettoomsætningen er
steget med 12 %, mens de kontante kapacitetsomkostninger kun er steget
med 7 % og afskrivningerne er faldet med 9 %. Virksomhedens kapacitet
bliver bedre udnyttet i analyseperioden.
Konklusion
Den forbedrede indtjeningsevne skyldes det forbedrede forhold mellem
nettoomsætning og kapacitetsomkostninger. Det mere end opvejer det
forringede forhold mellem nettoomsætning og variable omkostninger.
Fig. 27.14 Analyse af indtjeningsevnen i ProGolf.
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5.1 Budgetkontrol
I ProGolf analyserer man også, hvordan årets indtjening er i forhold til
det budgetterede. Til det brug er der udarbejdet følgende budgetkontrol:
Budgetkontrol i 1.000 kr.
Regnskab år 7 Budget år 7 Afvigelse
Nettoomsætning����������������

54.400

50.000

+ 4.400

- Variable omkostninger ��

29.647

27.625

- 2.022

Dækningsbidrag����������������

24.753

22.375

+ 2.378

- Kontante
kapacitetsomkostninger����

19.791

19.000

  - 791

Indtjeningsbidrag ��������������

4.962

3.375

+ 1.587

- Afskrivninger������������������

1.630

1.630

  0

Resultat før renter��������������

3.332

1.745

+ 1.587

- Renteomkostninger��������

   360

   400

    + 40

Resultat������������������������������

2.972

1.345

+ 1.627

Fig. 27.15 Budgetkontrol i ProGolf.

I fig. 27.15 kan du se, at det er gået bedre end budgetteret. Resultatet i
regnskabet er kr. 2.972.000 og man budgetterede med kr. 1.345.000, en
forbedring på kr. 1.627.000.
Årsagen til det bedre resultat er, at man har solgt mere end budgetteret.
Derved har man forøget dækningsbidraget med kr. 2.378.000, men da
man har haft et merforbrug af kapacitetsomkostninger, forøges indtjeningsbidraget kun med kr. 1.587.000. En besparelse i renteomkostninger
på kr. 40.000 medfører, at resultatet forbedres med kr. 1.627.000.
I efterfølgende skema er overskudsgrad og dækningsgrad beregnet både
for regnskabet og budgettet, og branchens normtal er indsat.
Nøgletal
for år 7

Regnskab

Budget

Branchens
normtal

Overskudsgrad

6,1 %

3,5 %

4,0 %

Dækningsgrad

45,5 %

44,8 %

45,0 %

I ProGolf har man budgetteret med en lavere indtjening end branchens
normtal. Regnskabets nøgletal er derimod bedre end budgettets og branchens nøgletal.
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5.2 Dækningsbidragsanalyse
I Progolf vil ledelsen gerne have undersøgt, hvorfor dækningsgraden er
bedre i regnskabet end i budgettet. I økonomiafdelingen har man derfor
udarbejdet efterfølgende dækningsbidragsanalyse.
Dækningsbidragsanalyse
Regnskab
Golfkøller Golfbags

Budget
I alt

I alt

Golfkøller Golfbags

Nettoomsætning��������������

38.080

16.320

54.400

50.000

30.000

20.000

- Variable omkostninger

19.040

10.607

29.647

27.625

16.250

1.375

Dækningsbidrag��������������

19.040

5.713

24.753

22.375

16.250

6.125

Dækningsgrad������������������

50 %

35 %

45,5 %

44,8 %

50 %

35 %

Fig. 27.16 Dækningsbidragsanalyse i ProGolf.

Af fig. 27.16 kan du se, at årsagen til den forbedrede dækningsgrad i
regnskabet er et bedre produktmix. Der sælges flere golfkøller og færre
golfbags end budgetteret. Og da golfkøller har en højere dækningsgrad
end golfbags, medfører det en højere samlet dækningsgrad i regnskabet
end i budgettet.
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