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Økonomisk planlægning: D1 – D7 

Dette kapitel handler om at anerkende vigtigheden, nødvendigheden og effektiviteten af 
solid økonomisk planlægning. Kendskab til terminologier, økonomiske og tidsrelaterede 
sammenhænge samt praksisorienterede træningsopgaver forbedrer kvaliteten af opsætning 
af personlig økonomisk planlægning. Dette inkluderer alle pengestrømme såsom indtægter 
og udgifter, der er nødvendige for at deltage i daglige økonomiske transaktioner og 
betalingstransaktioner. 

● Hvad er økonomiske ressourcer? 

Dine midler (betalingsmidler) er alle dine penge i kontanter og på din bankkonto. Kontanter 

og likvider angiver, hvor mange penge der er til rådighed på et givet tidspunkt. 

● Hvad er indtægter og udgifter? 

Hvor meget finansiering enkeltpersoner og virksomheder har til deres rådighed afhænger af 

deres indtægter og udgifter. 

● Hvad er indkomst? 

Indkomst er en tilgang af økonomiske ressourcer. 

● Hvad er udgifter? 

 Indkomst Udgifter 

Enkelt-

personer 

fx Lommepenge, løn, løn, renter 

fra opsparingsbøger Familie 

godtgørelse 

fx til mad og drikke, tøj, bolig, sport, 

husleje, el mad, vand, privat sygesikring, 

drivmiddel omkostninger til privatbilen 

Virksom-

heder 

fx gennem salg af varer og 

tjenester (klipning, rådgivning 

osv.), tilskud til virksomheder. 

fx til varer, materiel, personale, 

annoncering, brandforsikring for 

virksomheden, brændstof omkostninger 

for en virksomhed lastbil. 

Udgifter er en udstrømning af midler. 
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● Hvad er en balance? 

Forskellen mellem indtægter og udgifter resulterer i balancen. Saldoen angiver, om der er et 

økonomisk behov eller et økonomisk overskud. 

● Hvad er et økonomisk behov eller et økonomisk overskud? 

 

Økonomisk behov Økonomisk overskud 

Hvis indtægterne er mindre end udgifterne 

→ NEGATIV SALDO 

Hvis indtægterne er større end udgifterne →  

POSITIV BALANCE 

 

● Hvad er en økonomisk plan? 

På baggrund af budgetbogen udarbejdes en økonomiplan for næste måned: budgettet. I den 
økonomiske plane sammenholdes de planlagte indtægter med de planlagte udgifter. Så du 
kan på forhånd bestemme, hvor mange penge du skal bruge, eller om der er penge tilbage. 
 
I en virksomhed er økonomiske planer af stor betydning. Virksomheder skal til enhver tid være 

solvente og kan reagere hurtigt på et økonomisk behov eller overskud på baggrund af en 

økonomiplan. 

Tilpasningsforanstaltninger i tilfælde af 

finansielle behov: 

indtægter < udgifter 

Tilpasningsforanstaltninger i tilfælde af 

finansielt overskud: 

indtægter > udgifter 

● Brug mindre 

● Tjen mere 

● Sælg aktiver (f.eks. bil, guld, 

smykker, bygninger) 

● Optage et lån 

● Indbetaling af iværksætterens 

private penge 

● Annuller opsparing 

● Tag penge ind i næste periode 

● Sæt penge i sparebogen 

● Erhverve aktiver (f.eks. bil, guld, 

smykker, bygninger) 

● Tilbagebetaling af lån 

● Brug penge til iværksætterens private 

behov 
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● Hvad er indholdet af en forretningsplan? 

En forretningsplan er et skriftligt forretningskoncept. Den indeholder al information om den 

planlagte virksomhed og viser alle trin op til implementeringen af forretningsidéen! 

1. Forretning 
2. Virksomhedens mål 
3. Markedsorientering 

a. Marked og mulig kundekreds 
b. Målgrupper 
c. Konkurrence 
d. Marketing koncept 

4. Organisation af virksomheden, medarbejdere, samarbejdspartnere 
5. Finansiering 
6. Resumé 

 

● Hvad er egenkapital? 

Det er penge, der er til rådighed for iværksætteren selv, såsom:  kontanter, opsparing, 
værdipapirer mv. 

● Hvad er gæld? 

Det er penge, der kun udlånes til virksomheden, f.eks. virksomhedens gæld, fx lån i 
banken 

 

 


