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Budsjettering og planlegging 

Din praksis er helt avhengig av at du kan økono-
misk planlegging, ellers vil du kunne oppleve at
du i det ene øyeblikket føler at den økonomiske
situasjonen er under kontroll og at du har god
likviditet. Så forfaller skatter og avgifter og med ett
er likviditetssituasjonen drastisk endret. Situasjoner
som dette er enkle å forutse og kan lett unngås
med økonomisk planlegging. Formålet med øko-
nomisk planlegging er å gi deg og din praksis for-
utsigbarhet - noe som er spesielt viktig hvis du er
i etableringsfasen. I denne prosessen vil budsjet-
tene være viktige styringsverktøy. 

Budsjettene dine er handlingsplaner i kroner.
De skal inneholde de forventede eller planlagte
tallene for bedriftens økonomi i neste periode. Det
er da viktig å ta hensyn til trender i markedet, nye
produkter/tjenester som skal lanseres og endringer
i bransjen. Videre bør budsjettene følge konto-
planen, slik at materialet blir sammenlignbart. En
kontoplan er en oppstilling av alle kontoene som
postene i regnskapet bygger på. 

Støttebudsjetter 

Før resultatbudsjettet og likviditetsbudsjettet (se
neste avsnitt) utarbeides kan det være godt å ha
noen støttebudsjetter. Da vil det være naturlig å
starte med en produktkalkyle som beregner prisen
og kostnadene knyttet til produktet/tjenesten du
selger. Når du lager produktkalkylen, tar du med de
kostnader som er forbundet med produktet/tjenes-
ten, det vil si det som kalles variable kostnader.
Variable kostnader for en veterinær vil for eksempel
være fôr, bandasjer, medisiner og så videre. I tillegg
til de variable kostnadene vil du ha faste kostnader
som for eksempel husleie og strøm. Til sammen må
inntektene minst dekke de variable og de faste
kostnadene. Du bør også vurdere konkurrentenes
priser og betalingsvilligheten hos kundene dine.

I salgsbudsjettet bør du som nyetablert ta hen-
syn til at salget vil kunne være lavt i den første
perioden. Det er hensiktmessig å splitte budsjet-
tene opp i perioder for å kunne bruke det som et
styringsverktøy gjennom året. Du bør derfor
beregne inntekter og kostnader måned for måned.
Neste steg vil eventuelt være å lage et budsjett 
for de investeringer du må gjøre og det kapital-
behovet du har.  

Resultat- og likviditetsbudsjett

De viktigste budsjettene er resultat- og likviditets-
budsjett. Resultatbudsjettet gir en oppstilling av
forventede inntekter og kostnader i perioden, og
om hvor mye selskapet vil gå med i overskudd
eller underskudd. Inntektene oppstår i det øye-
blikket da oppdraget er utført og fakturert, og
utgifter oppstår når du mottar en faktura. 

Likviditetsbudsjettet er en oversikt over innbeta-
linger og utbetalinger over en periode. Et godt
likviditetsbudsjett viser hvor mye penger du har
tilgjengelig til enhver tid. Dette gir handlefrihet for
investeringer eller informasjon om behov for kort-
siktige lån. Det vil også gi informasjon om unødig
kapitalbinding og dårlig finansiering. 

Under utarbeidelsen av likviditetsbudsjettet er
det viktig å huske at kostnader og inntekter ikke
er det samme som innbetalinger og utbetalinger.
Det finnes flere eksempler på avvik. Et eksempel
er hvis du har et kontantkjøp av utstyr. Koster
utstyret mer enn 15 000 kroner og har en levetid
på mer enn tre år, vil det bli kostnadsført over
flere år, men du vil ha en utbetaling ved kjøpet.
Hvis det koster under 15 000 kroner vil det bli
kostnadsført med en gang. Det samme gjelder når
du selger varer. Har du gitt kundene en kredittid
på 21 dager, vil det si at pengene ikke kommer
inn før 21 dager etter salget ble inntektsført. På
grunn av en viss usikkerhet i budsjettene bør du
legge inn en likviditetsreserve i budsjettet.

Det er svært viktig å være nøktern når man bud-
sjetterer slik at resultatet blir realistisk. Under bud-
sjetteringen må du huske:

• Unngå å budsjettere med for høye inntekter og
for lave kostnader. Vær svært nøktern her.

• Viktige resultatelementer som renter, avskriv-
ninger, tap på krav.

• Nødvendige reinvesteringer for å opprettholde
aktivitetsnivået

• Foreta investeringsanalyse før investeringer 
foretas.

Du bør vær nøye og bruke god tid for å komme
frem til mest mulig korrekte tall. Når du tror du er
ferdig kan du som er i etableringsfasen legge på
20 % i uforutsette utgifter – det blir som regel all-
tid dyrere enn du tror!

Økonomistyring i veterinærpraksis
Enten du er i etableringsfasen eller driver din egen praksis er det viktig å huske at god økonomistyring er
alfa omega for å lykkes. God økonomisk styring skal sikre tilførsel av tilstrekkelig kapital og sørge for at
verdiskapningen blir størst mulig og tilfredsstillende utført. Du vil derfor være avhengig av å lage gode
rutiner for økonomistyring av praksisen din. Styringen utføres ved å planlegge, budsjettere, iverksette
handlinger og så følge opp i forhold til budsjettene. I denne artikkelen ønsker vi å gi deg tips og råd for
slike gode rutiner for økonomistyring av din praksis.

fortsetter neste side...
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Hvis du føler det blir vanskelig å håndtere bud-
sjettarbeidet bør du ta kontakt med en regnskaps-
fører som kan bistå deg i arbeidet.

Regnskapsanalyse

Budsjettet bruker du for å planlegge den økono-
miske utviklingen i selskapet ditt. Regnskapet skal
derimot gi deg relevant informasjon om økono-
misk resultat. Det vil da være svært viktig at regn-
skapet er ført korrekt både i forhold til norsk lov-
givning og med tanke på at det er det beste sty-
ringsredskapet du vil ha. Hvis du ikke føler deg
komfortabel med regnskapsføring bør du vurdere
å benytte en ekstern regnskapsfører.  

Det er viktig å kontrollere de faktiske regn-
skapstallene opp mot budsjettet slik at du har kon-
tinuerlig kontroll med virksomheten din. Benytter
du deg av månedlig regnskapsrapportering vil det
gi deg tidsriktige regnskapstall som du kan kon-
trollere. Samt du kan justere tallmaterialet med
eventuelle lovendringer gjennom regnskapsåret.
Ikke minst vil det være viktig med månedlige rap-
porteringer for å se utviklingen i virksomheten din
og kunne reagere hurtig ved endringer. 

Ved å analysere avvik mellom budsjett og fak-
tiske tall kan du identifisere årsaker og handle
raskt. Derfor bør du legge inn de endrede forut-
setningene i budsjettet. Sliter du med inntjeningen
er det viktig å fange opp et hvert budsjettavvik og
innføre tiltak som skal rette de opp. For eksempel
hvis salget øker, øker ofte behovet for kassekredit-
ten.

En regnskapsanalyse vil også gi deg nøkkeltall
som beskriver utviklingen i selskapet ditt, ved at
du sammenligner tallene fra en periode til den
neste. Det vil da være relevant å gå kontrollere
lønnsomheten, finansieringen og likviditeten til
virksomheten.

Lønnsomhetsanalysen vurderer din evne til å
tjene penger. En del av denne analysen er resultat-
analysen da du ser på endringer i resultat og inn-
tjening. Det vil da være nyttig å blant annet se på
overskuddsprosenten, driftsresultatet, bruttofortje-
nesten og resultatgraden. 

Overskuddsprosent

Årsoverskudd
Driftsinntekter

Endringer i dette tallet kan skyldes mange faktorer
på inntekts- og kostnadssiden, og vil være et sig-
nal til en mer inngående analyse.

Driftsresultat i prosent

Driftsresultatet
Driftsinntekter

Et faresignal er om dette nøkkeltallet reduseres
over tid. Det viser da at man ikke klarer å opprett-
holde marginene. Det kan skyldes manglende
kontroll med driftskostnadene eller at salgsprisene
ikke reguleres med kostnadsøkningen.

Bruttofortjenesteprosent

Bruttofortjeneste
Salgsinntekter

Hvis bruttofortjenesteprosenten er redusert kan det
bety at prisene har gått ned uten at varekostna-
dene er redusert, eller at økende varekostnader
ikke har blitt overført til prisene. 

Resultatgraden sier noe om hvor mye av salget
som går som godtgjørelse til kapitalen. 

Resultatgraden 

Resultat  + Rentekostnader
Driftsinntekter

Finansiering

Praksisen din kan finansieres med både egen- og
fremmedkapital. Det er fort gjort å tenke at egen-
kapitalen er gratis men den skal tvert imot gi en
høyre forrentning enn gjelden. Dette kommer av
tapet av alternativ avkastning på pengene samt at
investorer krever kompensasjon for risikoen de
påtar seg. Siden egenkapitalen bærer den største
risikoen bør den gi høyere avkastning enn gjel-
den.

Det finnes en rekke låneformer som du kan
benytte deg av. De kan deles i driftskreditt og
anleggskreditt. Driftskreditten skal dekke det kort-
siktige likviditetsbehovet, mens anleggskreditten
dekker det langsiktige kapitalbehovet. Den kapital
som er bundet i driften vil ofte svinge en god del
og bør derfor finansieres av kreditter som kan
reguleres ved behov, for eksempel varekreditt og
kassekreditt. Finansiering av anleggsmidler bør i
størst mulig grad stemme overens med bindingstid
for kapitalen og løpetid for lånet.  

Det finnes et par regler til finansieringen;
anleggsmidler og varige driftsmidler bør være fullt
ut finansiert av langsiktig kapital. Videre er det et
minimumskrav om at omløpsmidlene skal være
større enn den kortsiktige gjelden slik at du får
arbeidskapital. 

For å måle avkastningen på investert kapital og
gjeld er det nyttig å foreta en rentabilitetsanalyse.
Da er det særlig to nøkkeltall som er relevante;
totalkapitalrentabiliteten og egenkapitalrentabilite-
ten. Totalkapitalrentabiliteten gir deg en mulighet
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til å måle den samlede godtgjørelsen til kapital-
yterne. 

Totalkapitalrentabilitet

Resultat før e.o. poster + Rentekostnader
Totalkapital

Totalkapitalrentabiliteten sier hva en krone brukt i
praksisen din gir i avkastning uansett hvor den er
kommet fra.

Spesielt for deg som eier vil egenkapitalrenta-
biliteten være interessant da den forteller hvor stor
avkastning du har på din investerte kapital.   

Egenkapitalrentabiliteten

Resultat før e.o. poster
Egenkapital

Dersom totalkapitalrentabiliteten er høyere enn
den gjennomsnittlige lånerente, tjener du på hver
lånte krone. Denne nettofortjenesten gjør at egen-
kapitalyterne får en høyere avkastning enn total-
kapitalrentabiliteten. Under denne forutsetningen
vil egenkapitalrentabiliteten kunne bli svært høy,
og høyere jo mer lånefinansiert virksomheten er.

Likviditetsoppfølging

Likviditetsanalyse bør gjennomføres for å finne
bedriftens betalingsevne. Virksomheten din bør ha
en tilfredsstillende likviditetsreserve. Du bør ha
som mål at du ikke bruker kortsiktige lån til å
finansiere eiendeler som har lang levetid. Likvide
beholdninger er kostbare, da de gir lav eller ingen
avkastning. 
En av de mer sentrale størrelsene er arbeids-
kapitalen din. 

Arbeidskapital

Omløpsmidler – Kortsiktig gjeld 

Arbeidskapitalen er den kapitalen som er dispo-
nibel til investeringer og innkjøp. Den bør tilsvare
50 % av omløpsmidlene og 50 % til 100 % av vare-
lagrene. 

For å analysere likviditeten har man to godt brukte
formeler:

Likviditetsgrad 1:

 Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2:

Omløpsmidler - Varelager
Kortsiktig gjeld

Normen for god likviditetsgrad 1 er at omløpsmid-
lene bør være delvis finansiert av langsiktig kapi-
tal, derfor er det satt til 2. Likevel kan det nok
være litt lavere uten å være bekymringsfullt.
Likviditetsgrad 2 sier ofte å skulle være ≥ 1. Det
betyr at de mest likvide omløpsmidlene bør være
minst like store som kortsiktig gjeld. Det vesentlig
med likviditeten er at du har midler til å nedbetale
den kortsiktige gjelden etter hvert som den forfal-
ler. 

Det er helt klart en fordel å ha kortere kredittid
til dine kunder enn du har hos dine leverandører;
det styrker likviditeten i virksomheten din. Frykter
du for betalingsevnen hos dine kunder kan du
vurdere faktoring som innkrevingsmetode. Ved
faktoring blir dine kundefordringer kjøpt opp. Du
har sikret dine penger, men må gi noe av gevin-
sten bort til faktoringselskapet.

Logistikk

Videre bør du sørge for en god styring av varene
dine. Målet ditt bør være å fremskaffe materialer
og produkter til riktig tid, i riktig mengde, til riktig
kvalitet, til lavest mulig kostnader og med minst
mulig bundet kapital. Lav kapitalbinding er viktig
da varelagre binder kapital som påfører bedriften
din kostnader. Samtidig som du vil holde lagrings-
kostnaden nede, vil bestillingskostnadene (frakt,
porto og lignende) bli større og rabattene blir 
mindre desto flere innkjøp du foretar. Likevel er
det viktig å ta hensyn til holdbarhetstiden for fôret
slik at man unngår kostnader som svinn.  

Eksempel

En veterinær har budsjettert et salg på 1 500 sek-
ker med hundefôr for neste år. Eieren har innhen-
tet priser og rabatter for dette fôret, og ønsker å
planlegge innkjøpene for det kommende året. For
å kunne finne det optimale bestillingstidspunktet
har han også beregnet kostnadene knyttet til
bestillingen og lagerkostnaden for varene.
Veterinæren har en timepris på 700 kroner og ved
hver bestilling må han benytte omtrent ti minutter.
Bestillingskostnadene beregnet han ut ifra tap av fortsetter neste side...



N O R S K  V E T E R I N Æ R T I D S S K R I F T  N R .  3 / 2 0 0 5  •  1 1 7

202 F A G A K T U E L T

inntekt ved tidsforbruket ved bestillingen, med et
tillegg for kostnader som telefon, porto og så
videre. Lagerkostnaden er basert på en årlig leie
på 6000 kroner samt at veterinæren kan kun lagre
750 sekker da holdbarhetstiden er cirka seks
måneder.     

For å finne det mest gunstige bestillingssystemet
beregnet han først de årlige kostnadene for bestil-
ling av fôr hver uke. Skal han bestille hver uke må
han legge inn en ordre på 29 sekker, og vil da få
10 % rabatt på sekkene som opprinnelig kostet

300 kroner. Den totale prisen for fôret vil da bli
405 000 kroner i året med et tillegg for frakt på 
10 400 kroner. Samtidig vil han få høye bestillings-
kostnader, men lagerkostnadene vil være lave. Fra
matrisen over kan du se at rabattene fra leveran-
døren gjør det gunstig å bestille kvartalsvis eller
senere, samtidig som bestillingskostnadene selv-
følgelig vil gå ned. Likevel vil det være optimalt å
bestille kvartalsvis istedenfor hvert halvår da lager-
kostnadene øker over tid. Dersom frakt og bestil-
lingskostnader kan elimineres, eller reduseres
vesentlig, og rabatt gis i forhold til bestillings-
mengde per år, i stedet for per bestilling, vil det
være lagerkostnadene som i stor grad utgjør kost-
nadene. Under slike betingelser kan det være 
gunstig med hyppige bestillinger, og en risikerer
ikke svinn på grunn av holdbarhet.     

Normalt vil det ta en viss tid fra bestillingen blir
levert. Du bør derfor bestille før lagret er tomt. Du
kan enten bestemme deg for å bestille hver gang
lageret når et bestemt nivå eller kontrollere lageret

med jevne mellomrom
og bestille en påfylling
for å nå riktig lager-
verdi. Det siste alter-
nativet er nok det
mest fleksible. 

God økonomisk 
styring av din praksis
vil være en utfordring,
men svært viktig. Vi
håper nå at du har fått

noen råd og tips som kan gjøre den økonomiske 
styringen av din bedrift enklere.

Marianne Olderø
Deloitte, Konsulent 


