
Anettes Sands fuldstændig objektive og seriøse

R E G N S K A B S Q U I Z

1. Jeg kender min kontoplan og har en mening om, hvor de forskellige udgifter skal 

placeres Point

→ Hvad er en kontoplan? 0

→ Det ordner min bogholder 3

→ Kontoplanen er et arbejdsredskab 5

2. Jeg kan læse min råbalance (resultatopgørelse og balance) og forstår den

→ Jeg skriver under på alt, hvad revisoren lægger foran mig 0

→ Jeg får resultat og balance men er ikke sikker på tallene 2

→ Try me! Der er ikke et tal, jeg ikke kan forklare 5

3. Jeg betaler nogle gange gebyrer, bøder eller opkrævninger til SKAT uden helt at vide, 

hvad de dækker

→ SKAT har jo nok ret…. 0

→ Jeg ringer altid for at høre, hvad det drejer sig om 2

→ Jeg får ingen gebyrer eller bøder fra SKAT 5

4. Jeg kender min debitormasse

→ Min hvad?? 0

→ Jeg har ingen kunder at holde styr på 2

→ Jeg har styr på de største og vigtigste 3

→ Jeg kan udskrive kontoudtog fra debitormodulet 5

5. Jeg ved, hvordan og hvornår jeg skal sende en debitor til inkasso

→ Alle mine kunder betaler altid til tiden 4

→ Jeg truer ikke med noget, jeg ikke kan og vil gennemføre 2

→ Min virksomhed ville køre bedre, hvis jeg fik styr på den del 1

→ Vi rykker efter en fast procedure og har styr på inkasso 5

6. Mit regnskab bliver ajourført

→ det tager jeg stilling til næste år 0

→ når revisoren rykker for bilagene 1

→ natten før momsafregningen 3

→ mindst en gang månedligt 5

7. Afskrivninger er

→ revisorens måde at smadre mit driftsresultat på 0

→ forvirrende og uklare regler, jeg aldrig helt har forstået 2

→ inkalkuleret i mine beregninger, når jeg vurderer det foreløbige resultat 5

Jeg kender min forskudsopgørelse for 2009

8. → OH yes - den planlægger jeg B-skat med 5

→ nej, for jeg kan ikke huske min tast-selvkode 1

→ Forskudsopgørelse er vist kun for lønmodtagere 0

9. Budgetopfølgning er

→ urealistisk, hvis jeg også skal have tid til at passe mit job 0

→ ikke noget, jeg har brug for i min virksomhed 1

→ en fast implementeret procedure 5

10. Bilag er

→ samlet i ringbind i en eller anden form for orden 5

→ udprints fra min mailbox, og hvad jeg ellers kan finde 2

→ unødvendige, da kun 0,5% bliver udtaget til kontrol hos SKAT 0

Tæl dine point sammen her - og find dit resultat på næste side



Du har fået 41 – 50 points: 
Hvis du ikke selv laver dit regnskab til ug med kryds og slange har du fuldstændig styr på hvad din 
bogholder laver… Har du overvejet en karriere inden for faget? 
 
 
Du har fået 31 – 40 points: 
Du kan, hvad du skal kunne, så længe udviklingen ikke går for hurtigt i din virksomhed. En lille 
smule fokus på udvalgte områder – så er den lige i skabet.  
 
 
Du har fået 21 – 30 points: 
Husk: God vilje gør det ikke alene. Du har forhåbentlig allerede hyret hjælp til dit regnskab – men 
glem ikke, at uanset hvem, der hjælper dig med dit regnskab, er du som indehaver altid selv 
ansvarlig. Det kan ikke den dyreste underskrift ændre. Det skal ligge på rygraden, det med 
økonomien. 
 
 
Du har fået 11 – 20 points: 
Tillykke! At din virksomhed overlever skyldes formentligt, at du er superdygtig til dit fag. Som 
altså ikke er bogholderi og regnskab. Gad vide, hvad det kunne blive til, hvis der også var styr på 
økonomien? 
 
 
Du har fået 1 – 10 points: 
Blev du erklæret konkurs i går? Du ved det knap nok, og ender måske med at betale dobbelt så 
meget som alle andre, for at få løst dine regnskabsopgaver. Selv den bedste regnskabsassistance vil 
næppe kunne redde dig. Hvis du vil undgå at den første og bedste kuling blæser dig omkuld er det 
på tide at lære mere.  
 
Brug for grundlæggende regnskabsforståelse? 
 
Regnskabsskolen har et godt tilbud til dig: Brug en eftermiddag på at få styr på 
regnskabsbegreberne – og forklaret på en måde, så du aldrig glemmer det igen! 
 
Find kurset her: http://regnskabsskolen.dk/ivkurser 
 
- og skriver du QUIZ09 i kommentarfeltet, får du oven i købet rabat, så du kommer med for bare 
400 kr. + moms. 
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