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Ledelsespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING
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Det budgetterede resultat og den budgetterede økonomiske stilling ved udgangen af budgetperioden anses for at 
være den mest sandsynlige udvikling for virksomheden.

Det er min vurdering, at budgettet som helhed kan opfyldes.

Et budget er en fremtidsvurdering, hvorfor det må forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Der kan 
indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, som kan medføre væsentlige positive eller negative afvigelser 
fra det budgetterede resultat.

Som opfølgning på budgettet vil der efter aftalte opfølgningsterminer blive udarbejdet budgetopfølgning, som viser 
den faktiske omsætning i forhold til den budgetterede.

Århus N., den x. oktober 2018

_____________________________
(Ejers navn)
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Til ejeren af DLBR Gården

Vi har opstillet budgettet for DLBR Gården for perioden 1. januar 201x - 31. december 201x på grundlag af de 

oplysninger som virksomhedens ejer har tilvejebragt.

Budgettet omfatter resultatbudget, investering og finansiering, balance og likviditetsbudget samt 

budgetforudsætninger og andre forklarende noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere  virksomheden med at udarbejde budgettet på grundlag af 

de af virksomhedens ejer opstillede forudsætninger og præsentere budgettet i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske krav for revisorer, herunder 

principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger og forudsætninger, der er anvendt til 

opstilling af budgettet, er virksomhedens ejers ansvar.

Da en opgave om opstilling af budget ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at 

verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomhedens ejer har givet os til brug for at 

opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet i 

overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger og årsregnskabsloven.

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder 

som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Aarhus N, den x. oktober 2018

__________________________________

Lars Råd

Registreret revisor

Anvendes:

Det anbefales at anvende Revisors erklæring om opstilling af budget i størst muligt omfang.

Erklæring afgivet af uafhængig revisor (Hvis ikke revisor er uafhængig skal det anføres)

Hvis den virksomhed der budgetteres for er et selskab udskiftes  ”virksomhedens ejer” med ”ledelsen”.

Juster de med grønt og rødt markerede tekster og slet denne vejledning



Den uafhængige revisors erklæring om budget
Den uafhængi ge revisors erklæring  om budg et
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Til ejeren af DLBR Gården og bank B

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om vedlagte budget for DLBR Gården for perioden 1. januar 201x til 

31. december 201x, der omfatter budgetforudsætninger, anvendt budgetpraksis, drifts-, balance-, likviditetsbudget 

og noter.

Budgettet udarbejdes på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt budgetpraksis, 

der er beskrevet i afsnittene henholdsvis ”Budgetforudsætninger” og ”Anvendt budgetpraksis” i budgettet.

Konklusionen er todelt således, at vores konklusion om hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af de angivne 

budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den anvendte budgetpraksis udtrykkes med høj grad af 

sikkerhed, og vores konklusion om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for budgettet 

udtrykkes med begrænset sikkerhed.  

Ved ”et rimeligt grundlag for budgettet” forstås i denne erklæringsopgave, at budgetoplysningerne er fuldstændige, 

dokumenterede og ikke urealistiske.

Formålet med budgettet er at afspejle den forventede økonomiske virkning af ledelsens handlingsplaner for 

perioden 1. januar 201x til 31. december 201x. 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder 

som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.

Budgettet er udarbejdet til intern brug i virksomheden og for sammen med anden information danne grundlag for 

virksomhedens ejers drøftelser med Bank B om finansiering af virksomheden i budgetperioden og kan som følge 

heraf være uegnet til andet formål. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for virksomheden og for virksomhedens ejers drøftelser med 

Bank B om finansiering af virksomheden i budgetperioden og kan ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

Ejeren af DLBR Gården er ansvarlig for udarbejdelsen af budgettet på grundlag af budgetforudsætningerne og i 

overensstemmelse med anvendt budgetpraksis. Ejeren har endvidere ansvaret for, at budgetforudsætningerne 

giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, 

hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af budgetforudsætningerne og i overensstemmelse med anvendt 

budgetpraksis, samt en konklusion med begrænset sikkerhed om, hvorvidt budgetforudsætningerne giver et 

rimeligt grundlag for budgettet.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3400 DK, Undersøgelse af fremadrettede 

finansielle oplysninger og fremskrivninger, samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

DLBR-Foreningen er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et 

omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af 

etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
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Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav, der bygger på de grundlæggende principper om 

integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om budgettet er udarbejdet på grundlag af 

budgetforudsætningerne og efter anvendt budgetpraksis, herunder efterprøvet de indre talmæssige 

sammenhænge i budgettet.

Ved vores undersøgelser af budgetforudsætningerne har vi på grundlag af vores kendskab til virksomheden, dens 

branche og den af ejeren fremlagte dokumentation vurderet, om der er forhold, der giver os grund til at mene, at 

budgetforudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet, herunder at budgetforudsætninger, kan anses 

som værende fuldstændige, dokumenterede og ikke urealistiske.

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores gennemgang af de anvendte budgetforudsætninger, er mindre 

end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er opnået 

for vores konklusion om de anvendte budgetforudsætninger, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være 

opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion

Denne konklusion skal læses under hensyntagen til formålet med budgettet, som redegjort for i erklæringens 

indledende afsnit, samt på grundlag af forståelsen af begrebet ”et rimeligt grundlag for budgettet”, som der er 

redegjort for i erklæringens indledende afsnit.

Det er vores opfattelse, at budgettet for perioden 1. xxxx 201x - 31. xxxx 201x i alle væsentlige henseender er 

udarbejdet på grundlag af de angivne budgetforudsætninger og i overensstemmelse med den budgetpraksis, der 

er beskrevet i afsnittet ”Anvendt budgetpraksis”.

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund 

til at mene, at de angivne budgetforudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet.

Aarhus N, den x. oktober 2018

 

__________________________________

Lars Råd
Registreret revisor

Anvendes:

Hvis den virksomhed der budgetteres for er et selskab udskiftes ”virksomhedens ejer” med ”ledelsen”.
Juster de med grønt, rødt og blåt markerede tekster og slet denne vejledning
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Virksomheden 

Kursus

Udkærsvej 15

8200 Århus N

Telefon: 87405000

Homepage: http//www.xxxxxxx.dk

E-mail: xxxxxxxx@yyyyyy.dk

CVR-nr.: 99999993

Revisor

Landbrugsrevision

6000 Kolding

Pengeinstitut

Danske Bank

6000 Kolding



Strategi og fokusområder
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Budgetbeskrivelse

Budgettet for 201x beskriver fortsat normaldrift uden væsentlige investeringer.

Ejendomsbeskrivelse

· Ejendommen er købt i 1983 og overtaget efter forældrene.

· Ejendommen består i dag af 194 ha ejet jord og 100 ha forpagtet. Der drives traditionel planteavl.

· Der er ca. 300 søer og plads til at producere alle slagtesvin selv.

·

Vision

(Visionen er et fremtidsbillede af, hvad der stræbes efter at opnå. En fælles forståelse der kan kommunikeres 

til medarbejdere samt andre interessenter. En vision skal hermed være ambitiøs, handlekraftig og 

forståelig.) 

Eksempel:

· At drive et moderne og effektivt heltidslandbrug med svineproduktion og planteavl som er fremtidssikret.

· Der skal være plads til det hele menneske via flere ansatte, som gør det muligt at holde ferier og 

almindelige arbejdstider.

· Driften skal give et økonomisk overskud, der gør virksomheden i stand til at ekspandere løbende.

Strategi 

Mål

En svineproduktion der over en løbende 5 års periode giver et resultat før skat på 650.000 kr. pr. år

Fokusområder

Analyse af virksomheden sammenholdt med strategien har givet grundlag for at prioritere nedenstående 

fokusområder i budgetåret. Den økonomiske fremgang, der er målsætningen med de valgte tiltag, er 

indregnet i årsbudgettet i det omfang, de forventes realiseret i 201x.

1. xxxxxxx

Mål:

(skriv målbart mål)xxxxxxxxxxxxxxx.

Tiltag:

xxxxxxxxxxxxx 

Ansvar: 

Deadline: 

Opfølgning:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Ansvar: 

Deadline:
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Eksempel

2.  Øge effektiviteten (grise pr. årsso).

Mål: 

31,1 producerede slagtesvin pr. årsso

Tiltag:

· E-kontrol til opfølgning 

Ansvar: fodermester Søren Sørensen

· Arbejdsplaner beskrives i farestalden

Ansvar: Ejer Anders Andersen

Deadline: Januar 

· Faglig opdatering af ansatte via kurser, 

Ansvar: Ejer Anders Andersen

Deadline: 

Opfølgning:

Opfølgning i forbindelse med udarbejdelsen af E-kontrollen og kommentering 

Deadline:  

Der kommenteres på udviklingen i forbindelse med budgetkontrollen for første halvår, tredje kvartal samt for 

året som helhed.

Ansvar: v. svinerådgiver Alex Clausen, deadline 31/12 201x.



Vurdering og analyse
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Samlet vurdering af budgettet

Konklusion og forventet udvikling:
xxx

Budget i forhold til ejendommens visioner/mål:
xxx

Større tiltag i perioden (investeringer):
xxx

Budgetresultater

Forventet udvikling i budgetteret resultat i forhold til seneste resultater

Årsbudgettets resultat før skat bliver ved de anvendte forudsætninger x.xxx kr. Dette er en fremgang på x.xxx kr. i 
forhold til det forventede resultat for  201x. Dette skyldes x.xxx.

Likviditet for perioden

Likviditeten i årsbudgettet viser et likviditetsbehov på x.xxx kr.

Trækket på kassekreditten forøges med xxx.xxx kr. i budgetperioden efter aftalte afdrag på x.xxx kr. inkl. 
afdragsdelen på leasingydelser.

Der er et bevilliget maksimum på kassekreditten på x.xxx kr. Trækket er størst i xxxx måned med x.xxx kr.

Egenkapital

Egenkapitalen primo er x.xxx kr. og falder til x.xxx kr. ultimo. 

xxxxxx

Analyser af følsomheder og nulpunkter findes i afsnittet Hoved og nøgletal



Hoved og nøgletalsoversigt
Hoved og  nøgletalso versigt
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Hovedtal - intern opstilling

Forventet

Regnskab Regnskab resultat Budget Budget

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020

Dækningsbidrag x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Kontante kapacitetsomk. x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Afskrivninger x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Resultat  af primær  drift x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Afkoblet støtte x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Finansierin g x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Private indtægter x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx

Resultat  før skat x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx

Privat udtræk x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Investerin ger x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Lik.overskud/  -behov x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx

Aktiver i alt ultimo x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Gæld i alt ultimo x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx
Egenkapital  ultimo x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx

Nøgletal - intern  opstilling  

Rentabilitet  
- V. Afkast u. ejeraflønning x.x% x.x% x.x% x.x% x.x%
- V. overskudsmargin 
  før ejeraflønning x.x% x.x% x.x% x.x% x.x%
- Dækningsgrad x.x% x.x% x.x% x.x% x.x%
- Kapacitetsgrad u. e.afløn. x.x% x.x% x.x% x.x% x.x%

Soliditet og risiko
- V. Afkast til egenkapital x.x% x.x% x.x% x.x% x.x%
- Soliditetsgrad (intern) x.x% x.x% x.x% x.x% x.x%

Nøgletalsberegning  - intern  opstilling:

Rentabilitet
- Virksomhedens afkast u.  ejeraflønnin g, pct . = (Resultat før finansiering + Nettoforpagtning / Aktiver i alt - 
private aktiver - finansaktiver) * 100
- Virksomhedens overskudsmargin  f. ejeraflønnin g, pct. = (Resultat før finansiering + Nettoforpagtning) / 
Bruttoudbytte) * 100 
- Dækningsgrad  = (Dækningsbidrag / Bruttoudbytte) * 100
- Kapacitetsgrad u. ejeraflønn ing  = (Dækningsbidrag / Kapacitetsomkostninger i alt) * 100

Soliditet og risiko
- Virksomhedens afkast til egenkap ital,  pct. = (Resultat efter finansiering / Egenkapital ultimo) * 100 
- Soliditetsgrad (intern)  = (Egenkapital ultimo / Aktiver i alt) * 100
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Fordeling af årets dækningsbidrag

Årets dækningsbidrag kan specificeres således:

Enhed Udbytte Pris DB/enh. DB i alt
Markafgrøder Ha kg - FE kr. kr.

Afgrøde x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Afgrøde x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Afgrøde x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Afgrøde x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Afgrøde x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Afgrøde x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx

Salgsafgrøder i alt x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Eget grovfoder i alt x.xxx x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
I alt markafgrøder x.xxx x.xxx x.xxx

Heraf forpagtet x.xxx

Husdyr produktion stk. Kr. Kr .
Sohold x.xxx xx,xx Frav.grise x,xx x.xxx x.xxx
Smågrise x.xxx xx,xx Fe/kg tilvks. x,xx x.xxx x.xxx
Slagtesvin x.xxx xx,xx Fe/kg tilvks. x,xx x.xxx x.xxx

Årskøer m. opdræt x.xxx x.xxx x.xxx
Slagtekalve x.xxx x.xxx x.xxx

I alt husdyr x.xxx x.xxx

Dækningsbidrag  ialt x.xxx x.xxx

Følsomhed

Nedenstående følsomheder er beregnet ud fra den likvide ændring af Årets resultat før skat.

Mark
+/- 5 hkg korn pr. ha x.xxx kr.

Svin
+/- 1 gris lev. til slagt. / årsso (forudsat miljø ok) x.xxx kr.
+/- 50 øre i notering, ex. værdiændring på besætning x.xxx kr.

Kvæg
+/- 20 øre kg EKM x.xxx kr.

+/- 5 % i pris og forbrug på indkøbt foder  x.xxx kr.

+/-5 % på kontante kapacitetsomk. x.xxx kr.
+/- 10 % på lønomkostning x.xxx kr.
+/- 1 % på variabelt forrentet gæld x.xxx kr.
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Nulpunkter

Nulpun kt for resultatet:

Krav til ”Årets resultat før skat” 488.000 kr.
Beregnet skat af årets privatforbrug -197.000 kr.
Privatforbrug, ex. bet. skat og pensionsindbetalinger -291.000 kr.
Resultat efter skat og privatforbrug 0 kr.

Kravet til Årets resultat før skat betyder, at årets resultat skal hæves med  x.xxx kr. før der er balance i budgettet 
målt på denne post.

Dette krav sammenholdt med ovenstående følsomheder giver følgende nulpunkter:

Nulpunkts notering ex. efterbetaling x,xx kr.
Nulpunkts mælkepris  x,xx kr.

Nulpun ktet for selvfinan siering af den  løbende  drift:
Det er den indtjening, der skal til for, at der ikke skal optages lån for at gennemføre den planlagte drift for året efter 
udtræk til privat, nødvendige reinvesteringer samt betaling af de aftalte afdrag. 

Da budgettet ikke indeholder budgetterede investeringer ud over de nødvendige reinvesteringer eller andre 
ekstraordinære poster, så svarer nulpunktet til det Resultat før skat, hvor saldoen på kassekreditten er den samme 
ultimo som primo. Dvs. Årets resultat før skat skal hæves med  x.xxx kr. til i alt  x.xxx kr. 



Budgetforudsætninger
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- herunder fagkonsulentens kommentarer

Planteproduktionen

Fagkonsulen tens kommentarer:
Planteproduktionen er indregnet ud fra det tekniske budget, der er udarbejdet i samarbejde med ejer Anders 

Andersen. 

xxxx

De væsentligste forudsætninger i planteproduktionen:

xxxx

Afstemning af korn omsætning:

Primo lager x.xxx kg

  Forbrugt (internt ovf.) -x.xxx kg

  Solgt -x.xxx kg

  Avlet x.xxx kg

  Købt x.xxx kg

Ultimo lager x.xxx kg

Intern omsætning af husdyrgødning er ikke med i budgettet.

Areal anvendelse, udbytte og prisforhold fremgår af afsnittet Hoved og nøgletal 

Svineproduktionen

Fagkonsulen tens kommentarer:
Svineproduktionen er indregnet ud fra det tekniske budget, der er udarbejdet i samarbejde med ejer Anders 
Andersen. Produktionen er indlagt med xxx årssøer og en effektivitet på xx,x slagtesvin pr. årsso. Alle grisene 
produceres færdige til slagt. Med den indlagte produktion udnytter I jeres produktionstilladelse  fuldt ud. Den 
indlagte effektivitet svarer til en fremgang på x,x prod. slagtesvin pr. årsso i forhold til 201x. Dette er realistisk set i 
forhold til den positive udvikling I har været inde i de seneste kvartaler samt de planlagte tiltag for  201x.

xxxx

De væsentligste  forudsætnin ger i svineprodu ktionen:
Noteringen er prismæssigt budgetteret med et gennemsnit på x.xx kr./kg + xx øre i efterbetaling jf. seneste 

prognose fra Landbrug og Fødevarer. Heraf bindes xx øre på personlig konto i DC.

Foderet er prismæssigt budgetteret med udgangspunkt i de aktuelle foderkontrakter gældende frem til og med 

måned 201x. Prisen er forudsat uændret i resten af året og hænger internt sammen med den forudsatte kornpris 

på xxx kr./ hkg efter høst.

Miljøgodkendelse/ -tilladelse: xxxx DE

xxxx

Soholdet:
xxxxxx
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Smågriseproduktionen:

Her forudsættes uændret dødelighed (x %) og foderforbrug (x,xx FEs/kg tilvækst).

xxxxx

Slagtesvineproduktionen:

Værdiændring på besætning fra primo (notering x,xx kr./kg) til ultimo (notering x,xx kr./kg) er beregnet til x,xxx kr. 

Kvæg

Kvægkonsu lentens  kommentarer:
Produktionen er indregnet ud fra det tekniske budget, der er udarbejdet i samarbejde med ejer Anders Andersen. 

Oplysninger om kontrakter på indkøbt forder, mængder, udløb og lignende:
xxxx

De væsentligste  forudsætnin ger i produktionen :

Miljøgodkendelse/-tilladelse: xxxx DE

Afstemning af grovfoder:
Primo lager x.xxx kg
  Forbrug (internt ovf.) -x.xxx kg
   Avlet x.xxx kg
Ultimo lager x.xxx kg

xxxxxxxxxx

Besætningsstørrelse  fremgår af afsnittet Hoved og Nøgletal

Mælk Fedt % Protein %
Mælk leveret til mejeri xx,xx Kg á x.xxx Kr. x.xxx x,x
EKM leveret til mejeri xx,xx Kg á x.xxx Kr.

Mælkeprisen er budgetteret i overensstemmelse med VFL Kvæg prognose af xxxx 20xx på x,xx kr./kg  leveret 
mælk. + 6 øre svarende til ialt x,xx kr./kg leveret mælk.

Kapacitetsomkostning er
Kapacitetsomkostningerne er indregnet på baggrund af forbruget i  20xx og da produktionen er stabil, er 

omkostningerne stort set uændrede i forhold til tidligere. Der er dog korrigeret for en ændrede priser på  xxxxxx.

Afskrivnin ger
xxxxx

EU-støtte
Den afkoblede støtte er indlagt med udgangspunkt i udbetalingen i 201x og så er der fratrukket x % for yderligere 

modulation.
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Finansierin g
De nuværende forpagtninger er indregnet og de er som følger:

Navn Areal Takst Beløb Betalingstidspu nkt
Børge Børgesen xx ha x.xxx kr./ha xxx.xxx kr. + moms marts og sep.

Jens Hansen xx ha x.xxx kr./ha xxx.xxx kr. + moms marts og sep.

Øvrig finansiering er indregnet ud fra følgende forudsætninger:

Lån Restgæld primo Rente i % Rente i kr. Afdrag

Krf. opr. xx mio. kr. F1 x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Krf. opr. xx mio. kr. F1 x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Krf. opr. xx mio. kr. x% obl. x.xxx x,xx x.xxx x.xxx

Banklån x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
KK (primo) x.xxx x,xx x.xxx x.xxx
Leasing x.xxx x,xx x.xxx x.xxx

I alt x.xxx x.xxx x.xxx

Kassekreditten har en forventet primosaldo på -x.xxx kr. til x.xx % i rente inkl. marginal. Der er en trækningsret på 
x.xxx kr.

Den indregnede finansiering giver en gennemsnitlig rente på x,xx %, hvilket er lidt i forhold til andre er xxxxx

Personlig indtjen ing
xxxxx løn er budgetteret uændret i forhold til niveauet fra indeværende år.

Privat udtræk
Der er budgetteret med et samlet privat udtræk på x.xxx kr. incl. private andele, hvilket er på niveau med, hvad der 

tidligere er realiseret. 

Skat
Den betalte skat er budgetteret med udgangspunkt i de aktuelle forskudsregistreringer. Skat af årets resultat er 

beregnet med udgangspunkt i to personfradrag på i alt 90.000 kr. og en skattesats på xx % Forskellen mellem 

årets skat og den betalte skat er reguleret via årets ændring i hensættelse til udskudt skat.

Investerin ger
Der er budgetteret med x.xxx kr. i uspecificerede investeringer og x.xxx kr. til xxxx

Beløbet er finansieret via xxxx

Dertil kommer opbygning af og værdiændringer i besætning og beholdninger for i alt x.xxx kr. i året.

Balancen  
Balancens primobeløb er værdisat med udgangspunkt i ultimobalancen i Årsrapport 20xx. 

Bemærk at balancen primo er opgjort før balancetidspunktet og skal derfor vurderes med forbehold for afvigelser i 

f.eks. besætningsværdi, tilgodehavender, kreditorer, momssaldo, kassekredit m.v.

Momssaldoen primo er skønnet til en gæld på x.xxx kr.
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Risikofaktor Væsentlig  Ansvarlig Deadline

og sandsynlig

1. Medarbejdere  Ja Driftsleder 30.06.201x

Medarbejder xx lever ikke op til forventningerne. 

Han er ikke altid troværdig.

.

Tiltag / hånd tering / beredskab:
Der ansættes en ny medarbejder - evt. en elev.

_______________________________________________________________________________

2. Priser Ja Driftsleder   31.07.201x
Rådgiver

Kornprisen ved salg af overskydende korn.

Tiltag / hånd tering / beredskab:
Der udarbejdes en handelsstrategi og løbende opdatering via AgroMarkets.

_______________________________________________________________________________

3. Afsætnin g Nej Driftsleder
Ingen risiko.

Tiltag / hånd tering / beredska b:
Ingen.

_______________________________________________________________________________

4. Produktion Nej Driftsleder
Sygdom i produktionen.

Tiltag / hånd tering / beredskab:
Ingen

_______________________________________________________________________________

5. Finansierin g Ja Driftsleder 31.07.201x
Rådgiver

Stigende rente på den variabelt forrentede gæld.

Tiltag / hånd tering / beredskab:
Lav en finansstrategi, hvor omlægning til fast rente indgår.

_______________________________________________________________________________

6. Omverden Ja Driftsleder 31.03.201x
Rådgiver

Konsekvenser af mulig vejføring gennem ejendommen.

Tiltag / hånd tering / beredskab:
Få analyseret udfordringerne ud fra bedriftens forudsætninger.
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Generelt

(Fastslå om budgettets praksis svarer til regnskabets, og henvis til denne - beskriv forskelle og deres økonomiske 
virkning)

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, hvortil der henvises.

Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for 20xx. De talmæssige 
opstillinger er skønsmæssigt opdelt på måneder og anført i tkr.

Denne praksis følger som udgangspunkt følgende generelle principper.

Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen budgetteres indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder budgetterede værdireguleringer af 
aktiver og forpligtelser. Omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, budgetteres i de perioder de 
skønsmæssigt kan henføres til.

Skat af årets resultat budgetteres baseret på de forventede betalinger i året.

Balancen
(Beskriv værdi ændringer i budgettet. Finansiering beskrives under forudsætnings afsnittet)

Aktiver og passiver budgetteres som nævnt efter de samme indregningsprincipper som er beskrevet i anvendt 
regnskabspraksis i årsrapporten. 
Da disse aktiver og passiver skal indregnes til dagsværdi vil det ofte i praksis være svært at budgettere med en 
anden dagsværdi end primo, hvorfor disse aktiver og passiver forbliver stående til uændret værdi mellem primo og 
ultimo.

Udskudt skat reguleres som udgangspunkt ikke set i forhold til primo værdien med mindre der er større køb eller 
salg af aktiver eller ændring i skattereglerne som bevirker at udskudt skat påvirkes væsentligt.

Anvendelse:
Ovenstående er et eksempel, som skal tilpasses!



5-kolonner
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Her skrives kommentarer til årsbudgettet i kolonneopstilling. Bemærkningen er knyttet til den kolonne opsætning du 
arbejder med.
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Her kan skrives kommentarer til månedsopstilling af budget
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Her kan du taste bemærkninger til specifikationer og analyser
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