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Sjekkliste for analyse av budsjettet

Firma: (Skriv i denne kolonnen) 

Sted:  

Dato:  

Utført av:  

Input: (Nevn hvilke opplysninger/dokumenter sjekkrunden er 
basert på) 

Resultat-
koder: 

OK: Utført/gjennomgått/sjekket   

IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått 

Kommentar: Eventuell beskrivelse av/ 
henvisning til funn som påvirker transaksjonen i 
særlig grad, eller punkt som bør følges opp med 
ytterligere analyse. 
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Sjekkpunkt OK IR Kommentar 
Bruttoavansen/ dekningsgraden. 
Hvor stor er denne i forhold til 
tidligere regnskapsår? Det bør 
foretas en forklaring ved eventuelle 
avvik 

   

De faste kostnadene i forhold til 
omsetningen: Sammenlign med 
historiske regnskapsår og 
dokumenter vesentlige avvik 

   

Spesifikasjon av bakgrunnen og 
forutsetningene for budsjettert 
omsetningsøkning 

   

Hvilke forutsetninger ligger bak 
budsjetteringen av renter, 
avskrivninger og tap på fordringer? 
Sammenlign disse med 
balansebudsjetteringer 
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Sammenlign vedlikehold, 
produktutviklingskostnader og 
markedsføringskostnader med 
historiske tall. Forklar betydelige 
endringer 

   

Test om nødvendige reinvesteringer 
er dokumentert med 
investeringsbudsjetter. 

   

Test om det kan dokumenteres 
hvorledes investeringene skal 
finansieres 

   

Beregn investeringenes innvirkning 
på kapitalstrukturen 

   

Test om det ligger dokumentasjon 
for hvordan andelen av egenkapital 
investeringene skal skaffes 
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Test presiseringen av forutsetningen 
for estimert binding i omløpsmidler 
(det vil si fordringer og varelager) 

   

Test om det presiseres hvordan 
nødvendig kapitaltilførsel for å 
betale leverandører ved forfall er 
lagt opp. Man kan ikke regne med at 
man kan fortsette å betale senere 
enn forfall 

   

Test om det kan dokumenteres en 
eventuell risiko for reduksjon av 
kredittbetingelsene hos 
leverandørene 

   

Er det tatt tilstrekkelig hensyn til 
eventuelle endrede rammevilkår? 
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Evaluering 

(Fyll inn hovedkonklusjon, og eventuell anbefaling/godkjenning) 

 
 
Oppfølging 

(Eksempler: Hvilke kommentarer skal følges opp? Av hvem? Eventuell 
henvisning til handlingsplan og dato for nytt møte)  

 
 
Sign. Funksjon 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 
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Likviditetsstyring:

 Basert på årsbudsjettene for resultat og balanse 
lages en kontantstrømanalyse av budsjettet med 
sensitivitetsberegning. 

 Det lages et likviditetsbudsjett på månedsbasis 
med følgende hovedpunkter: 

 
 
 Budsjett Virkelig Avvik Fjoråret 
Innbetalinger fra 
kunder 

    

Andre driftsrelaterte 
innbet. 

    

Finansinnbetalinger     
Sum innbetalinger     
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- Utbetalinger til   
leverandører 

    

- Utbetalinger av lønn     
- Utbetalinger av andre   
kostnader (spesifisert) 

    

- Utbetalinger av skatte 
trekk 

    

- Utbetalinger av mva     
- Utbetalinger skatt     
- Finansutbetalinger     
Sum utbetalinger     
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(a)Kontantstrøm drift     
- Avdrag på lån     
Kontantstrøm e. avdr.     
Netto investeringer     
- Ny langsiktig  
gjeldsfinans 

    

(b)=Nødvendig finans 
av invest. 

    

(a-b)Netto kontantstr.      
+/- Endring egenkapital     
- Utbet. Utbytte.     
+/- Andre og ekstraord. 
poster 

    

= Periodens kontantst.     
+ Likviditetsreserve IB     
+/- Endring limit 
driftskred. 

    

= Likviditetsreserve UB     
 

 Når avvikene er identifisert, skal årsakene kommenteres, og 
tiltak iverksettes for å rette opp avvikene. 

 


	Lysbilde 1
	Lysbilde 2
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9

