
Vejledning til budgetark-skabelon 
Budgetarket er udarbejdet, så det kan anvendes i forbindelse med de fleste aktiviteter. Nedenfor finder du 

en vejledning i at udfylde arket.  

 

Generelt 
Arket er designet, så der kun kan udfyldes/rettes i de hvide felter       Er der f.eks. ikke behov for teksten 

”Fundraising”, kan denne tekst slettes og erstattes med en anden tekst.  

 

De grønne felter    er felter, der summerer de indtastede tal 

 

 

Overskrift 
Start med at navngive budgetarket ved at overskrive [aktivitet], {dato], [gruppe] og [navn] på den person, 

der har udfærdiget budgettet. Er der f.eks. tale om en aktivitet, hvor der ikke er behov for forberedelse  , 

kan teksten i dette felt slettes og/eller andres.  

 

Indtægter 
Inden budgettet udfyldes kan det anbefales, at der i gruppen/teamet eller lignende tages en diskussion af, 

hvor skal indtægterne komme fra. Det kan f.eks. være som i eksemplet her fra deltagerbetaling, hvis der er 

tale om et kursus. Stammer indtægterne fra andre steder, slettes de allerede indtastede eksempler og 

overskrives med det rigtige. I eksemplet er ”Fundraising” erstattet med ”Støtte fra korpset.  

0 INDTÆGTER - I ALT -                          -                          -                          

0.1 Deltagerbetaling -                          

0.2 Fundraising -                          

0.3 -                          

0.4 -                          

0.5 -                          

0.6 -                          

0 INDTÆGTER - I ALT 20                            10                            10                            

0.1 Deltagerbetaling -                          

0.2 Fundraising 20                            10                            10                            

0.3 -                          

0.4 -                          

[dato]

Budgettotal Aktivitet Forberedelse

Udfærdiget af: [navn]

Gruppe: [gruppe]

[aktivitet]BUDGET for



 

Når teksten er på plads, udfyldes beløbet i de hvide felter  

 

Læg mærke til at de indtastede beløb summeres op både vandret   og horisontalt 

Udgifter 
På samme måde som ved indtægterne, starter du med at danne dig et overblik over hvilke udgifter, der skal 

medtages. Igen, de hvide felter kan rettes og/eller slettes  

 

Derefter indtastes udgifterne i de hvide felter 

 

Det er vigtigt, at når der er tale om udgifter, skal der et minus foran beløbet.  

Resultat 
Når alle indtægter og udgifter er indtastet udregnes først de samlede omkostninger og derefter et resultat 

automatisk 

 

SÅ ER BUDGETTET FÆRDIGT 

Budgettotal Aktivitet Forberedelse

0 INDTÆGTER - I ALT -                          -                          -                          

0.1 Deltagerbetaling -                          

0.2 Støtte fra De grønne pigespejdere -                          

0.3 -                          

Budgettotal Aktivitet Forberedelse

0 INDTÆGTER - I ALT 220                          200                          20                            

0.1 Deltagerbetaling 100                          100                          

0.2 Støtte fra De grønne pigespejdere 120                          100                          20                            

0.3 -                          

1 TRANSPORT - I ALT -                          -                          -                          

1.1 KM-godtgørelse, frivillige -                          

1.2 Færge, Bro mv. -                          

1.3 Tog, bus mv. -                          

1.4 Parkering -                          

1 TRANSPORT - I ALT -25                          -25                          -                          

1.1 KM-godtgørelse, frivillige -20                          -20                          

1.2 Færge, Bro mv. -                          

1.3 Tog, bus mv. -5                             -5                             

1.4 Parkering -                          

6.6 -                          

7 TOTALT OMKOSTNINGER -25                          -25                          -                          

8 TOTALT BUDGET 195                          175                          20                            


