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En dag på kontoret 
En dag på kontoret 1 
 

Gourmethjørnet 

Velkommen til en arbejdsdag som elev. 

I dag skal du arbejde som kontorelev i virksomheden ”Gourmethjørnet”.    

I løbet af arbejdsdagen skal du besvare nogle spørgsmål. Svarene på spørgsmålene finder du ved at klikke 
rundt i mini-ERP.  

RESULTAT 
Din arbejdsdag starter med, at virksomhedens direktør Per kommer ind på dit kontor og spørger dig, om du 
vil hjælpe ham med nogle regnskabstal, som han skal bruge til et møde senere på dagen.    

På mødet skal der træffes vigtige beslutninger om virksomhedens videre drift.    

Direktøren Per spørger: ” Hvordan ser det ud med virksomhedens resultat – tjener vi nogle penge?”.   

Du svarer: ” Jamen, det kan jeg da lige hurtigt slå op i vores ERP-system. Årets resultat er indtil videre…”.   

• Hvad er virksomhedens resultat?  
• Har virksomheden overskud eller underskud?  

  

OMSÆTNING 
Per er ikke helt tilfreds med overskuddet, og beder dig finde budgettet frem for at se, om I har nået målene 
for budgettet. Det viser sig, at I er bagud med ca. 200.000, og det er ikke så godt.   

Per spørger derfor: ”Hvor meget har vi solgt for i år?”.   

Og du svarer: ” Øjeblik, så finder jeg lige tallet for nettoomsætningen i ERP. Nettoomsætningen viser….”.  

• Hvad er virksomhedens nettoomsætning?  
• Er nettoomsætningen med eller uden moms?  

VAREFORBRUG 
Per rynker lidt med brynene og spørger så: ”Hvad så med vareforbruget? Hvordan ser det ud?   

Du svarer: ”Ja, I ERP-systemet er der lige nu et vareforbrug på….”.  Hvad er virksomhedens vareforbrug? 

• Hvad er virksomhedens vareforbrug?  
• Er vareforbruget opgjort til kostpriser eller salgspriser på de solgte varer?   
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SALGSFREMMENDE OMKOSTNINGER 
Igen beder Per dig kigge på budgettet for året for at se, hvor meget vareforbruget er budgetteret med. Det 
ser heldigvis fornuftigt ud og passer fint i forhold til varesalget.    

Per siger: ”Når vi ikke har solgt, det vi skulle, så er vi jo nok nødt til at se på, om vi har brugt de penge, som 
vi har afsat til markedsføring i virksomheden. Hvor meget er det?”   

Du svarer: ”Vi har brugt ….. kr. på salgsfremmende omkostninger, og det er næsten 10.000 lavere end 
planlagt i budgettet.”  

• Hvor meget har virksomheden brugt på salgsfremmende omkostninger? 
• Hvilken af følgende omkostninger er et eksempel på salgsfremmende omkostninger?  

 

SALG TIL ERHVERV 
Per bliver glad for den oplysning, for nu kan han bruge flere penge på sine annoncer i Google ads, og på 
denne måde forhåbentlig øge salget til private kunder. Men hvad med erhvervskunderne?  

Per siger: ”Vi har nogle store erhvervskunder, bl.a. kunden ”Under Uret”. Hvor meget har de købt for i år?  

Du slår kunden op i ERP og oplyser: ”Under Uret har købt for …kr. i år.” 

• Hvor meget har kunden ”Under Uret” købt hos Per i år?  
• Hvad betyder kreditmaksimum?  

KUNDEN NORDISK SPISEHUS 
Det ser pænt ud, siger Per og nikker tilfreds. Men hvad så med kunden Nordisk Spisehus?  

Du slår kunden op i ERP og oplyser: ”Nordisk Spisehus har købt for …kr. i år.”  

• Hvor meget har Nordisk Spisehus købt hos Per i år?  
• Hvor meget er Nordisk Spisehus’ kreditmaksimum?  

BILERS DRIFTSOMKOSTNINGER 
Det var Per ikke helt tilfreds med, han mener bestemt at denne kunde købt for meget mere sidste år. Per 
siger, at han nok hellere må ringe til kunden for at høre, hvad grunden er til, at de ikke har købt så meget i 
år.   

Per siger så: ” Vi har haft mange værkstedsregninger i år på vores ene varebil, og jeg overvejer, om vi skal 
skifte den, og i stedet købe en hybrid-bil. Kan du se, hvor meget vi har brugt på bilers driftsomkostninger i 
år?”   

Igen slår du op i ERP-systemet og oplyser: ”I øjeblikket er saldoen ……. Kr. på kontoen bilers 
driftsomkostninger”.  

• Hvor meget har Per brugt på bilers driftsomkostninger?  
• Hvilken momstype er tilknyttet kontoen ”Bilers driftsomkostninger”?   
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ØVRIGE OMKOSTNINGER 
Det var over budgettet, og du kan se på Pers ansigt, at det er han ikke helt tilpas med.   

Han siger: ”Så bliver der ikke råd til at skifte bilen i år. Øv”   

Du siger: ”Hvad med at du prøver at kigge lidt på de øvrige omkostninger for at se, om der er noget her, I 
kan spare, så I alligevel kan få råd til at skifte bilen. Du vil gerne indhente nye tilbud på jeres telefoni og fx 
kontorartikler.   

Per siger: ”God idé – det kan jo ikke skade, og hvis vi kan få salget op, så kan vi måske skifte bilen i starten 
af næste regnskabsår. Hvor meget er de øvrige omkostninger?”   

Du svarer: De er …. Kr.  

• Hvor meget har virksomheden brugt på øvrige omkostninger?  
• Hvad viser et resultatbudget?   

BETALINGSBETINGELSER 
Direktøren beder dig skrive 3 eksemplarer ud af regnskabsrapporten, som han gerne vil have med til dagens 
møde.  

Under mødet kommer Per ud og spørger, hvordan betalingsfristerne til leverandørerne ser ud. Der er brug 
for flere penge til at øge varelageret. Så måske vi kan arbejde på at få længere betalingsfrister hos nogle af 
leverandørerne. 

Du oplyser, at den leverandør, der har den korteste betalingsfrist, er leverandøren ”De Buyer”. De har en 
betalingsbetingelse på…. 

• Hvad er De Buyers betalingsbetingelse:  
• Hvornår skal fakturaen til ”De Buyer” betales?  

 
VAREDEBITORER 
Per siger forbavset: ”Det var en kort betalingsfrist – her må vist arbejde på at få en længere kredit” – og så 
forsvinder han ind til mødet igen. 

Efter mødet kommer Per ud og siger tak for hjælpen. Han har dog lige brug for at vide, hvor meget den 
forfaldne saldo er for varedebitorerne i dag, så han kan beslutte om de allerede i dag skal gå i gang med at 
rykke for betaling.   

Du oplyser: ”Beløbet er i dag i alt …. Kr.    

• Hvad er den forfaldne saldo for debitorer?  
• Hvad er en varekreditor?  
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En dag på kontoret 2 
 

KUNDEOPKALD – OLE ERIKSEN 
En af jeres gode kunder, Ole Eriksen, ringer til dig, fordi han på en messe har set en stavblender. 

Kunden kan ikke huske, hvad stavblenderen hedder, men kan beskrive den for dig og du ved med det 
samme, at stavblenderen hedder ”Bamix Stavblender 100 W”. Kunden vil gerne lige høre på prisen. 

• Hvad er prisen med moms på Bamix Stavblender 100 W?  
• Hvad er prisen uden moms på Bamix Stavblender 100 W? 

Kunden synes, at det er en fornuftig pris og vil gerne købe 12 stk. Bamix Stavblender 100 W. 

• Hvor mange Bamix Stavblender 100 W er der på lager?   

 

KUNDEOPKALD – OLE ERIKSEN - FORTSAT 
Du undersøger lagerbeholdningen og finder ud af, at der er 10 Bamix Stavblender 100 W på lageret. I stedet 
for at gå tilbage til kunden og sige, at der ikke er 12 Bamix Stavblender, så tænker du hurtigt og beslutter at 
undersøge, om der er andre typer af stavblendere, hvor der er 12 på lager.  

• Hvilke typer af stavblendere er der 10 stk. eller mere på lager af?  

 

KUNDEOPKALD – OLE ERIKSEN - FORTSAT 
For at lokke kunden til at vælge Bamix Stavblender 200 w, i stedet for Bamix Stavblender 100 W, overvejer 
du at lave et godt tilbud til kunden – du ved det er vigtigt med glade kunder, der kommer igen.  

Du overvejer derfor at sælge ”Bamix Stavblender 200 W” til kunden for det samme, som du giver for den. 

• Hvad er jeres indkøbspris på ”Bamix Stavblender 200 W” UDEN moms?   
• Hvad er jeres indkøbspris på ”Bamix Stavblender 200 W” MED moms?   

 

KUNDEOPKALD – ERHVERVSKUNDE 
En af jeres erhvervskunder ”Restaurant Torvet” ringer ind, fordi han har mistet sin faktura og vil gerne du 
lige oplyser ham om:   

• Fakturanr.   
• Beløbet 
• Betalingsbetingelserne 

så han kan få betalt regningen. 

• Hvad er fakturanr.?    
• Hvad er beløbet kunden skal betale?  
• Hvilken dato skal kunden betale?  (dato og måned separeret med punktum DD.MM)  
• Hvilke betalingsbetingelser er der?  
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• Hvilket beløb skal en erhvervskunde betale jer?  

 

LIKVIDITET I FORHOLD TIL KUNDERNE 
Per kommer ind til dig og din overordnede. Han har lige talt med banken og blev mindet om, at der ligger et 
par store regninger i næste kvartal og at der pt. ikke er likviditet på kontoen til at betale de regninger. Per 
vil derfor gerne, at I ser på kundernes betalingsbetingelse og vurderer om de kan ændres, så likviditeten 
forbedres.  

• Hvilken betalingsbetingelse er bedst for vores likviditet?  
• Hvilken betalingsbetingelse er dårligst for vores likviditet?  

Per overvejer at reducere varelageret for derved at forbedre likviditeten fremad og han vil i denne 
forbindelse gerne, at du undersøger, hvor mange penge der er bundet i varelageret.  

• Hvor stor er saldoen på jeres varelager?  
• Er varelageret opgjort til salgspriser eller indkøbspriser?  

 

LAGERBEHOLDNING 
Din overordnede beder dig undersøge, hvor mange ”De Buyer Kobberpande” I har og du skal ikke forholde 
dig til størrelsen (cm) men kun antallet. 

• Hvor mange stk. pander ligger på lager?   
• Hvor meget udgør lagerbeholdningen samlet set i kr.  
• Hvordan er kostprisen i alt opgjort?  

 

OPKALD FRA LEVERANDØR 
Den 16.05202x ringer jeres leverandører ”Skeppshult” for at minde jer om, at I mangler at betale jeres 
regning vedr. faktura nr. 1155. 

Du kan informere kunden om, at regningen endnu ikke er forfalden og at beløbet selvfølgelig bliver betalt 
til tiden.  

• Hvor stor er beløbet I skal betale?  
• Hvornår er betalingsfristen?  
• Hvilket beløb skal I betale til jeres leverandør?  

 

LIKVIDITET I FORHOLD TIL LEVERANDØRER 
Der har generelt været stor efterspørgsel på ”Bamix Stavblender 100 W”.  Flere kunder har skrevet eller 
ringet for at spørge til produktet.   

Din overordnede har derfor bedt dig undersøge, hvilke af jeres leverandør sælger ”Bamix Stavblender 100 
W”. Du har undersøgt leverandørerne og fundet ud af at Matfer Bourgeat og De Buyer begge sælger 
produktet og til samme pris.  
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• Hvilken betalingsbetingelse har I ved Matfer Bourgeat?  
• Hvilken betalingsbetingelse har I ved De Buyer?   
• Hvis du skal tænke på jeres likviditet, hvilke af leverandørerne skal du så vælge at benytte?   
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