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Ekonomi och budgetarbete

ATT TÄNKA PÅ VID EN RESULTATBUDGET: 

Om er verksamhet är momspliktig ska ni aldrig räkna med momsen eftersom det är varken en 

intäkt eller kostnad.  

Kika vilken redovisningsmetod ni har registrerat och använder. Beroende på om ni använder kon-

tantmetoden (bokslutsmetoden) eller faktureringsmetoden i redovisningen, kan påverka resulta-

tet på olika sätt. 

Var uppmärksam på vilka kostnader som är rörliga samt fasta varje månad. 

Beroende vilken juridiska företagsform ni har behandlas skatterna och ägarlöner olika. 

ATT TÄNKA PÅ VID LIKVIDITETSBUDGET:

- Är ert företag momspliktig, ska ni alltid räkna med moms i er likviditetsbudget.

- Ta hänsyn till om ni har månadsmoms, kvartalsmoms eller årsmoms, eftersom det   

 påverkar likviditeten. 

- Hur lång kredittid har ni på era kundfakturor och leverantörsfakturor? Det påverkar   

	 inflödet	av	pengar	och	när	ni	behöver	betala	räkningar,	vilket	också	påverkar		likviditeten.	

ALLMÄNNA RÅD VID EKONOMI OCH BUDGETARBETE:

1. Realistisk men utmanande 

Budgeten måste vara realistisk för att uppnå målen men samtidigt inte för feg. Genom att göra 

undersökningar av marknaden och målgruppen kan du få en bättre balans i budgeten.

2. Olika scenarier

Upprätta 3 olika scenarier, en där budgeten går med +-noll, en där det börjar bli lönsamt och en 

”drömbudget”. 

MALLAR FÖR RESULTATBUDGET, LIKVIDITETSBUDGET MED MERA: 
 
www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut

Detta är en länk till Verksamt där ni hittar deras mallar för att göra en enkel resultatbudget, likvidi-

tetsbudget med mera. 

www.almi.se/kunskapsbanken/mallar/budgetmallar/ 

Detta är en länk till Almis mall för resultatbudget och likviditetsbudget.



3. Synkronisera med redovisningen 

Bygg upp din budget och följ upp med den månatliga bokföringen och det faktiska utfallet. 

4. Flexibel budget

Förändra budgeten utifrån omständigheter och behov. Exempelvis om efterfrågan blir större på 

era varor/tjänster eller något annat. 

5. Testa

Gör lite olika tester av budgeten innan ni fastställer den. 

6. Uppföljning 

Det viktigaste med budgetarbetet är att följa upp era budgetar med verksamhetens verkliga utfall. 

Gör det varje månad. Annars blir det lätt bortglömt och då gör budgeten ingen nytta. 


