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D A N  J O H A N S E N

• Dækker både Standard og Light
• Din guide til Microsoft Dynamics C5

• Henvendt til dig, der arbejder med regnskab til daglig

Denne bog er en guide til det populære økonomisystem Microsoft 
Dynamics C5 version 2010. Dan Johansen tager udgangspunkt i en 
virksomhed, der skal i gang med at bruge C5. Han viser, hvordan 
du installerer programmet, sætter det op, og hvordan du bruger de 
fire grundlæggende moduler: Lager, Debitor, Kreditor og Finans.

Du kan også læse om at oprette udskrifter til printer og til videre 
brug i Microsoft Excel. Endelig kan du læse om at bruge program-
met i en online-løsning, hvor du ikke behøver at installere pro-
grammet på virksomhedens computere, men har adgang til det 
over internettet.

Dan Johansen har i over 13 år arbejdet som C5-systemkonsulent 
og -underviser. Mange eksempler i hæftet er hentet fra problem-
stillinger, som han har mødt i sit arbejde.
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Indledning

Hvem vil ikke tjene flere penge?
Det er der vist ikke ret mange, der ikke vil! Men spørgsmålet er bare 
lige hvordan. Nogle af  de kunder, jeg har indført C5 hos, troede, at de 
kunne undvære et system til at styre deres virksomhed i. Det kunne de 
også sagtens! I et stykke tid… 

På et tidspunkt vil det offentlige nemlig gerne have en opgørelse over 
ens indtægter og udgifter, og hvis man ikke er selvfinansierende, så vil 
banken også godt vide, hvordan det egentlig går. 

Derfor bliver langt de fleste virksomheder nødt til at investere i et styk-
ke software, hvor de kan styre deres økonomi. I skrivende stund er der 
mellem 100 og 150 forskellige regnskabssystemer i Danmark, som man 
kan benytte sig af. Og hvad skal man vælge? Nogle programmer køber 
man for et éngangsbeløb, andre betaler man et beløb til hver måned, og 
andre igen giver man et beløb for pr. modul, man har brug for, samt et 
opdateringsabonnement. 

Kælenavnet “C5” bruges om programmet, der i øjeblikket hedder Mi-
crosoft Dynamics C5 2010. 

Historien om C5
C5 har haft mange forskellige navne igennem de sidste år. Det var brød-
rene Erik og Preben Damgaard, der udviklede programmet som et sy-
stem, der skulle henvende sig til de små og mellemstore virksomheder. 
Da brødrene startede på udviklingen af  C5, havde de allerede to andre 
produkter, nemlig Concorde (senere C4) og XAL. C5 skulle overtage 
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Concordens plads, for Concorden kunne nemlig ikke programmeres 
uden et indgående kendskab til opbygningen af  programmet, og alt 
for få mennesker i Danmark havde de kvalifikationer. C5 blev lavet på 
basis af  det programmeringssprog, der var i XAL, og blev derfor en 
“lillebror” til XAL. 

Desværre var starten på C5 et mareridt, hvor man oplevede et pro-
gram, der gik ned for et godt ord, og hvor dataene ikke altid fandt de-
res rette plads. Så revisorerne bandlyste C5 fra starten af. Dette havde 
en stor indflydelse på C5’s udbredelse, men Damgaard Data kæmpede 
bravt med nye opdateringer og funktioner. Sammen med et forhand-
lernetværk, der arbejdede kraftigt på udbredelsen af  C5, fik Damgaard 
Data C5 ind i mange virksomheder uden revisorernes hjælp. I skri-
vende stund er der over 70.000 licenser kørende i Danmark, og C5 er 
nu blevet det mest udbredte program, også hos revisorerne. 

Hvad var det, der fik virksomhederne til at købe produktet? Jo, dels 
prisopbygningen, hvor man kun betalte for de moduler, man skulle 
bruge, og dels at programmet var, og er, meget fleksibelt. 

Man kan programmere en C5 til næsten alt. Nogle virksomheder har 
lavet moduler, så C5 kan arbejde sammen med web-butikker, online-
banking systemer, EDI-systemer, og nogen har sågar lavet et modul, så 
C5 kan udregne proteiner, fedt og kulhydrater på en opskrift. 

Det at man selv kan programmere og udvikle nye moduler, er nok den 
største fordel ved en C5 i forhold til mange andre mindre regnskabs-
systemer. Selvfølgelig skal man vide hvordan, og det er ikke noget du 
kan læse om i denne bog, da det kræver flere kurser i programmering af  
C5. Men der er rigtig mange forhandlere i Danmark, der kan foretage 
de tilretninger du ønsker. 
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Nyt i C5 2010
Det nyeste skud på stammen er en online-version, hvor man lejer en 
brugerlicens for et månedligt beløb. Microsoft har udvalgt nogle se-
riøse udbydere, der kan og vil sørge for, at ens C5 løsninger ligger godt 
og trygt hos dem. 

Menu

Når man starter en C5 2010 op, er det helt klart menuen, der falder 
én i øjnene, når vi taler om nyheder. Hele strukturen er nu som hos 
Microsoft Outlook, og menupunkterne virker på samme måde. Der er 
fokuseret på at lave det til en god brugeroplevelse, at arbejde i sin C5. 

Sidepanel

Sidepanelet er en rigtig god nyhed, for her ligger links til de mest brugte 
funktioner i C5. Så behøver man ikke flere forskellige menuer for at 
vælge de funktioner, man bruger i sin dagligdag. Sidepanelet kan tilmed 
sættes op pr. bruger, så det ikke er de samme links, der gælder for alle 
brugere i en virksomhed. 

Nederst i sidepanelet finder man en række links til hjemmesider, der 
har med virksomheder at gøre. Microsoft har bl.a. fået et særligt sam-
arbejde med firmaet Magnus, der normalt servicerer revisorer med op-
lysninger om alt inden for regnskab og virksomhedsførelse. Nu har du 
så også mulighed for at finde de satser, du skal bruge, når du arbejder 
med afgifter og tilskud af  næsten enhver art. Der er flere rigtig gode 
links, som man kan få brug for i sit daglige brug af  C5. 

Udskrifter

Tilretning af  udskrifter har altid været en akilleshæl hos C5, da man 
næsten skulle have en programmør “light” uddannelse for at få de ud-
skrifter, man havde brug for. I denne version har man fokuseret meget 
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på udskrift via Office-pakken, altså Excel og Word. F.eks. kan man få 
overført ethvert skærmbilledes data til Excel ved et enkelt klik. Andre 
udskrifter går gennem Word-skabeloner, som man selv kan tilrette og 
lægge sit logo ind på. 

PDF

Efterhånden har alle firmaer en e-mail, og hvorfor så ikke benytte sig 
af  det? En faktura kan jo ligeså godt blive sendt som en vedhæftet 
PDF-fil, i stedet for at sende den med postvæsenet. Det sparer både 
tid og penge at bruge PDF som udskriftsmedie, og det er vel at mærke 
dine penge, så det er bare om at komme i gang med at bruge denne nye 
facilitet. 

C5 Online
Som noget nyt kan man nu leje en C5 på nettet, så man ikke skal betale 
for en fuld version af  C5, men kan få den ud i “cyberspace”, nærmere 
betegnet som en såkaldt ASP-løsning. Det vil sige, at man får adgang 
til en pc hos en udbyder, hvor man får et “nyt” skrivebord, hvor C5 
ligger til brug. Man kan også leje sig til en Office-pakke, således at man 
kan benytte de nye faciliteter, som C5 2010 tilbyder. Sidst i bogen her 
beskrives hvordan man kommer i gang med en online, måske ved at 
starte med en demo af  systemet. 

Der er flere gode nyheder, men pladsen tillader ikke at komme ind 
på dem alle. I dokumentmappen på din C5-CD findes et dokument, 
“dk_MicrosoftDynamicsC5_2010_Nyhedsbrev.pdf ”, der indeholder 
en fuldstændig oversigt over de nyheder, der er kommet i version 2010.

I bogen her tager jeg udgangspunkt i de arbejdsprocesser, som en virk-
somhed typisk har kørende. Hvordan jeg gør det, får du at vide i kapitel 
1. Der skal du lige begynde med at gå …
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1. Ud til kopimaskinen

Du har sikkert taget denne bog i højre hånd og med venstre hånd 
“bladret” bogen igennem fra sidste side og til forsiden. I virkeligheden 
en ulogisk måde at se indholdet i en bog eller et hæfte på, for man får 
jo det hele bagfra! 

Hvorom alting er, har du så startet med de bagerste sider og set, at der 
er nogle skemaer med kasser, forbundet med hinanden via pile. 

De kaldes for “dataflow-diagrammer”. 

Diagrammerne viser, hvordan forskellige data “flyder” (data-flow) fra 
den ene proces til den anden. 

Meningen er, at du skal sidde med diagrammerne, og så vil vi lige gen-
nemgå, hvordan de egentlig læses. 

Diagrammer
Der er i alt fire diagrammer, som skal illustrere arbejdsgangen i en virk-
somhed. 

Enten så lægger du bogen i en kopimaskine og kopierer siderne, så du 
kan have dem liggende ved siden af  dig, eller også har du mulighed for 
at hente diagrammerne ved at downloade et PDF-dokument, som de 
ligger i. Du går ind på forlaget Libris’ hjemmeside: 

www.libris.dk/bilag

Her klikker du på bogens titel. Det bringer dig ind på en side, hvor du 
kan hente diagrammerne og kan skrive dem ud lige så mange gange du 
vil. Fordelen er også, at du ikke ved et uheld kommer til at ødelægge 
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bogen, og at du kan lave lige så mange notater på diagrammerne, som 
du vil. Eller give dem til dine medarbejdere, hvor du indkredser netop 
deres arbejdsområder. 

De enkelte arbejdsprocesser illustreres med forskellige symboler, alt 
afhængigt af  hvad det er der sker. 

Her følger en oversigt over, hvad de enkelte symboler betyder:

Et dokument: 

… ser således ud og kan typisk være et kontoudtog, en faktura, en føl-
geseddel, indkøbsrekvisition mv. Enten er det et dokument, der kom-
mer ind i virksomheden udefra, eller det er noget virksomheden selv 
udskriver. 

En manuel proces: 

 

… er en proces der udføres af  en medarbejder i virksomheden. Den 
kan bestå i at finde et bilag, at sætte numre på nogle dokumenter, at 
bestemme hvem der skal have rykkerbreve mv. 

Ringbind: 

 

… kan desværre ikke undgås i en virksomhed, og derfor er den del også 
taget med i arbejdsprocessen. Det er typisk kopier af  fakturaer, følge-
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sedler mv., der kommer i et ringbind. Bilag skal i øjeblikket gemmes i 
fem år, hvorefter man kan destruere dem. Så smid endelig ikke noget 
ud, der kan belyse din virksomhed over for myndigheder eller andre, 
der har krav på rapportering fra dig. 

Spørgeboks: 

 Ja

Nej

… er en boks, hvorfra der kan svares “Ja” eller “Nej”. 

Hvis der er tale om et “Ja” til spørgsmålet, vil pilen gå fra “Ja-hjørnet” 
og videre til en anden proces. Hvis der svares “Nej” til spørgsmålet, er 
det en anden vej man skal gå for at komme videre i processen. 

Spring:

 

Symbolet her viser, at der springes fra ét diagram til et andet. Teksten 
inde i boksen viser, hvor den kommer fra, eller hvor den viser hen. 

Pile

 

… viser hvilken vej du skal for at komme til næste proces i diagrammet. 

Kapitler og afsnit

Der er 4 diagrammer, der indeholder oversigt over kapitlerne 5 – 8. 

Hvert diagram er opdelt i kolonner, hvor overskriften på kolonnen er 
lig med afsnitsoverskriften i det pågældende kapitel. 
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På den måde er det nemt at finde den vejledning, du skal bruge.

På den måde kan du afgrænse et område, du vil vide noget om, og kun 
læse det, der er relevant for dig. Det kan også være, at du har fået en ny 
medarbejder, der skal arbejde med C5 i hverdagen, men som ikke skal 
arbejde med hele programmet. 

I dette tilfælde kan du udvælge de diagrammer, eller dele af  et diagram, 
som din medarbejder skal arbejde med, og lade vedkommende gå de 
kapitler og afsnit igennem, som er relevante for vedkommende. 

Hvis du er nybagt virksomhedsejer og gerne vil arbejde med C5 hele 
vejen igennem virksomhedens arbejdsprocesser, kan du blot gå videre 
herfra og læse bogen igennem fra den ene ende til den anden. 
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2. Inden du begynder

Programmet
Hvis du ikke har installeret C5 før på din pc, er det vigtigt, at du har en 
cd med C5-programmet på, ELLER at du har downloadet selve pro-
grammet fra en leverandør, der handler med C5. 

Hvis du har købt en C5 Light hos en leverandør, er det vigtigt at du 
får dig registreret korrekt via internettet, og at du har fået nogle koder 
tilsendt fra en C5 ServicePartner. 

I C5 Light-kassen er der et registreringskort, der fortæller helt nøjagtigt, 
hvad du skal gøre. Følg anvisningerne, og vælg en bestemt C5-forhand-
ler, som er tættest på dig, eller som du føler dig mest tryg ved. 

Det bedste er, at du vælger den, der er tættest på dig rent geografisk, 
for hvis du får brug for en C5-konsulent, er det vigtigt, at du ikke skal 
betale for meget i køretid. 

Heldigvis har de fleste C5-konsulenthuse en internetbaseret support-
mulighed, hvor du via deres hjemmeside kan få dem til at koble på din 
skærm. På den måde slipper man for at betale køretid. 

Koder
Man kan ikke købe en C5 i en butik og så få en kode med, som man 
bare kan bruge, ligesom hvis man f.eks. køber en Office-pakke eller et 
andet program. 

Koderne i en C5 er baseret på dit firmanavn, hvor der bliver udregnet et 
serienummer og forskellige koder, der åbner de moduler, du har købt. 
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Koderne får du pr. mail, hvor du både kan få et kodebrev og en kodefil. 

Det er helt klart rarest at få en kodefil, for når man starter kodepro-
grammet op (følger med på cd’en C5 og bliver startet op i slutningen 
af  installationen), vil det spørge om en kodefil, som det så vil indlæse i 
C5-programmet. 

I ældre versioner af  C5, dvs. til og med version 4.1, kan man ikke ta-
ste serienummeret direkte ind i C5. Det skal “slizes” ind, dvs. det skal 
læses ind i filen C5w32.exe via et lille program, der hedder slize.exe. 
Dette kræver en kommandoprompt eller det, som også er kendt som 
en DOS-prompt. 

For at arbejde med en sådan skal man have en lidt større viden end som 
så, og derfor er det også bedst, at man har sin C5-forhandler stående 
standby, hvis ikke man får sine koder læst ind i selve installationspro-
ceduren. 

Nu er denne bog baseret på den nyeste version af  C5, nemlig C5 
2010-versionen, og i denne version kan man taste serienummeret di-
rekte ind i C5. 

Demo-regnskab
Hvis du har købt bogen her for at bruge den som opslagsværk, fordi 
du har et C5-program i forvejen, kan du skifte til demo-regnskabet, der 
følger med C5 som standard. 

Det er dataene fra demo-regnskabet, jeg lader være til grund for alle de 
eksempler, du ser her i bogen. 

Så skift til demo-regnskabet, medmindre du skal starte en C5 fra bun-
den af  med dit eget firma. 

Det vil absolut være den bedste løsning, hvis du ikke har arbejdet med 
C5 før. 
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Du skifter til demo-regnskabet under HOVEDMENU – GENERELT 
– DAGLIGT – SKIFT REGNSKAB, hvor du i venstre side vælger det 
regnskab, der hedder DMO.

Du kan enten dobbeltklikke på det, eller markere det og så klikke på 
OK. 

Kontoplan
Kontoplanen er faktisk hele grundlaget for dit C5-system. Selvom du 
måske kun vil bruge C5 til at fakturere fra, skal du have en kontoplan 
indlæst i C5. 

Den får du typisk fra din revisor, som bruger en kontoplan, de plejer 
at arbejde med. 

I mange tilfælde er det en kontoplan fra FRR, Foreningen af  Registre-
rede Revisorer. 

Nu er den fulde kontoplan fra FRR på ca. 100 sider, og det er slet ikke 
nødvendigt, at du får alle disse konti læst ind i C5. 

Du skal naturligvis kun have indlæst den kontoplan, der lige passer til 
din virksomhed. 

Hvis du har købt en C5 Light, er der en begrænsning på 300 finans-
konti, som du ikke må overskride. Derfor har du slet ikke plads til den 
helt store kontoplan. 

Det er kontoplanen, der er basis for udskriften af  din balance eller 
selve dit regnskab, hvor du kan se om du har tjent penge eller ej. Derfor 
er det også en god idé, at den er så kort som muligt, men selvfølgelig så 
omfattende, at det er klart for enhver der læser dit regnskab, hvordan 
du har tjent dine penge, og hvordan du har brugt dem. 

Regnskab med C5 2010 #9.indd   19 19-04-2010   16:45:12



Kapitel 2

20

Har du en rigtig god kontoplan, kan du styre hele din virksomhed på 
basis af  den. Dvs. at du kan foretage justeringer af  din strategi og sætte 
dig nye mål udelukkende på basis af  din balance, der som nævnt er en 
udskrift af  din kontoplan med tilhørende saldi på hver konto. 

Papir eller CSV-fil

Hvordan får man så en kontoplan fra sin revisor? 

Den nemmeste (og mest arbejdskrævende) måde er på papir, som du så 
senere taster ind i systemet. 

Den lidt mere avancerede form er en såkaldt kommasepareret fil. 

Nedenunder er vist et eksempel på, hvordan en sådan fil ser ud:

“1000”;“Omsætning”;2;“”;“”

“1010”;“Varesalg”;0;“”;“U25”

Ja, jeg ved det godt, det ser mærkeligt ud. Men der er mening med gal-
skaben. 

En kommasepareret fil (CSV-fil) indeholder bestemte oplysninger ad-
skilt med et komma eller et semikolon. 

Det er vigtigt, at det er den samme slags oplysninger, der er på de 
samme pladser i filen. 

I dette tilfælde er det kontonummeret, der står som den første oplys-
ning. 

At kontonummeret er sat i anførselstegn, viser at der her er tale om en 
tekst. Dvs. at man godt kan komme bogstaver ind i sit kontonummer, 
f.eks. “1000-A”, “1000-B” osv. 

Den næste oplysning er beskrivelsen af, hvilken konto der er tale om. 
Også beskrivelsen er i anførselstegn, da der jo også er tale om en tekst. 
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Herefter kommer et tal, der fortæller hvilken kontotype der er tale om. 
F.eks. er kontotype 0 lig med en driftskonto, 1 er en statuskonto, og 2 
er en overskriftskonto. Bemærk, at der ikke her er anførselstegn, da der 
ikke er tale om tekst, men kun om cifre. 

Efter det står der kun to anførselstegn, hvilket viser, at her kan der evt. 
stå et eller andet, som er defineret som tekst. Det kunne være i for-
bindelse med en summeringskonto, hvor man skal angive fra hvilken 
overskriftskonto der skal tælles sammen. Mere om det senere. 

Den sidste oplysning er momskoden. Som du kan se, er der ingen 
momskode på den første, men det er helt klart, for der kan jo ikke po-
steres på en overskriftskonto. 

I kapitel 4 kommer jeg nærmere ind på, hvordan man indlæser en kont-
oplan fra sin revisor, for felterne med oplysningerne behøver nemlig 
ikke altid at komme i samme rækkefølge! 

Så hvis man laver om i måden, de indlæses på, så kan man lave et værre 
rod. 

Det er godt at huske på ordsproget: 

“Det er menneskeligt at fejle, men hvis man virkelig vil lave rav i den, 
skal man have en computer”.

Så konklusionen må være, at du skal have en snak med din revisor om, 
hvordan du kan få din kontoplan, og så tage den derfra. 

Strategi
Hvad er nu det? En strategi… Er det ikke noget man bruger inden for 
militæret? Jo, det er korrekt, for i militæret er det meget vigtigt, at man 
ved hvad man vil, hvornår man vil det og ikke mindst, hvordan man 
vil det! 
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At have en virksomhed er i virkeligheden også, at være med i en krig. 

Du skal kæmpe for at få kunder, for du er i konkurrence med andre 
virksomheder om de samme kunder. 

Du skal kæmpe med andre om at få de bedste varer og de gode med-
arbejdere.

Jo, det at have en virksomhed er en krigslignende tilstand. Derfor skal 
du også have en strategi for “Hvad du vil”, “Hvornår du vil” og “Hvor-
dan du vil”. 

Og hvorfor er det lige, at jeg skal blande mig i det? Det er da din egen 
sag! Jeg skal bare undervise dig i at bruge C5 eller hvad?

Jo, på sin vis, men din kontoplan er faktisk et billede af  din strategi! 
Hvordan det, kunne du spørge…

Tænk over, hvad det er du sælger. Langt de fleste virksomheder kan 
ikke nøjes med ét produkt eller én ydelse. Der skal mere til. 

Hver produkttype skal have din opmærksomhed og skal også behand-
les på forskellig måde. 

Lad os lige tage noget som måske synes rimelig simpelt, f.eks. en bager-
forretning. En bager bager brød og sælger det i sin butik. Hvor svært 
kan det lige være? 

Jo, det lyder simpelt nok, men der er mange forskellige slags brød, og 
hver brødtype har forskelligt dækningsbidrag. 

F.eks. rundstykker er noget af  det, en bager tjener mest på. Der er ikke 
noget der er specielt dyrt i et rundstykke. Der er mel, gær og vand. Og 
måske lidt birkes. Og så er det rundt, og det kan selv en orangutang 
lære at lave. 
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Men du kender jo ingen bagerbutikker, der kun sælger rundstykker vel? 
Nej, der er fyldt med forskellige slags rugbrød, franskbrød, specialbrød, 
tørkager, wienerbrød, tærter og flødekager. 

Hver af  disse brødtyper har sin typiske dækningsgrad. Det vil sige, at 
det sandelig ikke er ligegyldigt om man smider 10 rundstykker ud om 
aftenen, eller om man smider 10 tærter ud om aftenen. 

Hvis bageren nu har en kontoplan, der viser ham en samlet omsætning 
for al slags brød, har han ikke en chance for at se, om der er noget han 
ikke tjener penge på. 

Hvis han sætter sig som mål, at han vil reklamere særligt for sit rugbrød, 
kan han jo heller ikke se, om det kan betale sig at reklamere for det. 

Derfor vil det være en rigtig god idé at opdele sin omsætning i de for-
skellige produkttyper man sælger, for at se, om det går godt eller skidt 
for den enkelte produkttype. 

Hvis man så er rigtig smart, så opdeler man også sit vareforbrug i kon-
to planen, så det passer til ens omsætning. 

Her kommer den stakkels bager til kort, for han bruger altså mel til alt 
brød, så det kan man ikke opdele. Men han kan f.eks. tage de råvarer, 
der koster rimelig meget, og lægge dem på en konto for sig selv. 

F.eks. bruges der meget marcipan i både tærter og flødekager. Hvis 
man har bogført købet af  marcipan for sig selv, kan man se om købet 
af  marcipan er steget mere procentuelt i forhold til salget af  tærter og 
flødekager. Det vil indikere, om man smider mere ud end man plejer, 
eller om man sælger for billigt. 

Når du derfor skal snakke kontoplan med din revisor, så er det vigtigt 
at du har tænkt over, hvilke nøgletal der er vigtige for dig. 
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10 nøgletal
Ledelsen i én af  de store virksomheder i Danmark, får præsenteret 20 
nøgletal hver uge, i et Excel regneark. Ud fra bl.a. disse 20 nøgletal, er 
den dygtige ledelse i stand til at styre en milliardvirksomhed, fordi de 
har lagt en strategi som de følger op på hver uge. 

En god øvelse er derfor for dig, at udtænke 10 nøgletal, som er vigtige 
for dig, når du skal styre din virksomhed. 

Nu er du måske ikke økonomiuddannet og kan derfor ikke lige dine 
nøgletal på fingrene, så derfor vil jeg hjælpe dig med nogle eksempler. 

DBI og DBII

DB står for DækningsBidrag og er det tal, der viser din omsætning 
minus dine variable omkostninger. Det vil sige de omkostninger der 
følger med omsætningen. F.eks. når du sælger en vare, så har du også 
en omkostning til køb af  varen og til f.eks. fragt af  varen. Hvis du ikke 
sælger varen, har du heller ikke udgifterne. 

Det næste dækningsbidrag, DBII, kan være efter, du har betalt løn til 
dine medarbejdere, som er med til at generere din omsætning. Dette 
DBII viser dig, om dine omkostninger til løn er stigende eller faldende 
i forhold til dit DBI, og hvor gode dine medarbejdere er til at generere 
dækningsbidrag til virksomheden. 

Løn i forhold til omsætning

I C5 er det muligt at se en kolonne i balancen, der viser alle konti i et 
procentuelt forhold til f.eks. den samlede omsætning. 

Ved at betragte lønudgiften i forhold til omsætningen kan man se, om 
man har den rigtige medarbejderstab i forhold til omsætningen, og om 
man bliver bedre eller dårligere til at generere omsætning pr. medarbej-
der. 
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Indtjeningsbidrag

Er det tal der viser overskuddet før renter og afskrivninger. Man kan 
sige, at det er det som virksomhedens drift kan præstere, hvis man el-
lers ikke havde behov for kapital eller maskiner. Det er et udtryk for 
hvad en anden virksomhed ville kunne forvente at tjene på at købe din 
virksomhed. Hvis de vel at mærke selv har pengene og maskinerne. 

Ved at holde øje med udviklingen i dette tal, har du mulighed for hele 
tiden at forbedre din virksomheds evne til at præstere overskud. 

Andre nøgletal

Aktivernes omsætningshastighed vil vise hvor god (eller dårlig) du er til 
at binde kapital i varer på dit lager. 

ABC-analyse af  dine varer vil vise, hvilke varer du rører oftest, og hvil-
ke varer der bidrager mest til dit DBI. 

Bilomkostninger i procent af  din omsætning og DBI, vil vise om du 
bliver bedre til at planlægge din kørsel, eller om du bliver bedre til at få 
omsætning i nærområderne i stedet for at skulle langt væk for at hente 
din omsætning. 

Sådan kan du sikkert selv finde på flere nøgletal, der viser noget om din 
virksomhed. 

Tag en snak med din revisor

…hvis du ikke allerede har gjort det. I skal snakke lidt om de nøgletal, 
der er vigtige for din virksomhed. 

Måske skulle du også tage en snak med din C5-forhandler, for han har 
sikkert sat mange systemer op og har på den måde en god erfaring i, 
hvilke nøgletal andre virksomheder trækker ud. 
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En revisor er, i de fleste tilfælde, ikke ITkyndig eller databasekyndig, så 
derfor véd din C5-forhandler, i mange tilfælde, mere om, hvilke data 
der egentlig ligger i systemet og hvordan man kan få dem ud. 

C5-forhandleren er mange gange heller ikke revisor, og derfor skal du 
have en snak med revisoren også. 

Så du går ikke fejl i byen ved at høre andres mening. Og skal du betale 
for det, er pengene givet godt ud. 

Som ordsproget siger, “Hvor mange rådslår, lykkes planer”. 

Når du har din strategi på plads, og du har fået en kontoplan, der er i 
overensstemmelse med din strategi, er det en god idé at lægge et bud-
get.

Budget
En kunde sagde engang til mig, at det med budget var ikke nødvendigt, 
for nu havde han haft virksomhed i mange år, og der havde altid været 
overskud. 

Lige indtil den dag, hvor ét eneste projekt, et stort et ganske vist, tog 
overhånd, og han tabte hele sin egenkapital. 

Da jeg sad og underviste hans kone, lavede vi en nøgletals-analyse af  
deres regnskab, som viste at det gik ned ad bakke, og at det havde det 
gjort de sidste 4 år. Hun begyndte at græde, for hun kunne godt se, 
hvor det bar hen ad. Og desværre gik det som vi havde forudset. 

Men hvis der havde været et budget, som man kunne følge op på, må-
ske hvert kvartal, så ville faresignalerne have vist sig for længe siden. 

Hvad med dig? Har du et budget? Og hvad vil du gøre med det? 
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