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Indbetalinger og udbetalinger over tid
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Fig. 19.1 Virksomhedens indbetalinger og udbetalinger varierer hen over tiden.

1.1 likvide beholdninger
Virksomhedens likvide beholdninger består af:
Kasse
+ Bankindestående
+ Kassekredit disponibel

1.2 likviditetsbudget
Likviditetsbudgettet er meget anderledes end resultatbudgettet og bliver 
opstillet på en helt anden måde. Likviditetsbudgettet er et meget vigtigt 
redskab for virksomheden i det daglige økonomiske arbejde. 

Når man laver likviditetsbudget, tager man udgangspunkt i de likvide 
beholdninger. Alle debiteringer på kasse/bankindestående/kassekredit 
er indbetalinger og alle krediteringer er udbetalinger, se fig. 19.2. 
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kontoskitse med indbetalinger og udbetalinger

12310 kasse
12320 Bankindestående

14210 kassekredit

debet kredit

(saldo)  
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Fig. 19.2 Kontoskitse med indbetalinger og udbetalinger på de likvide beholdninger.

I likviditetsbudgettet handler det om at regne ud, hvor mange penge 
virksomheden forventer at debitere eller kreditere på de likvide behold-
ninger. Derudover viser likviditetsbudgettet den likvide beholdning ved 
slutningen af perioden (likvid beholdning ultimo).

1.3 opbygning af likviditetsbudgettet
I fig. 19.3 kan du se, hvordan et likviditetsbudget helt grundlæggende er 
opbygget.

likviditetsbudget

Indbetalinger
–  Udbetalinger
Periodens likviditetsvirkning
+ Likvid beholdning primo
Likvid beholdning ultimo

Fig. 19.3 Opbygning af likviditetsbudgettet.

Periodens likviditetsvirkning er forskellen mellem indbetalinger og ud-
betalinger (indbetalinger-udbetalinger). Tallet viser, om virksomheden 
i løbet af perioden får flere penge ind end ud, dvs. om likviditeten bliver 
bedre eller dårligere.

Derefter ser man på, om der er likvide beholdninger ved periodens start. 
Det er også penge, som man kan betale regninger med og de skal derfor 
lægges til. 
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