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Quizzer 
Quiz til finansmodulet 
 

Hvad holder virksomhedens finansmodul styr på? 

• Virksomhedens regnskab 

• Virksomhedens kunder 

• Virksomhedens leverandører 

• Virksomhedens varelager 
 

Hvad er kontoplanen? 

• En oversigt over virksomhedens finanskonti 

• En oversigt over virksomhedens kundekonti 

• En oversigt over virksomhedens leverandørkonti 

• En oversigt over virksomhedens varekonti 

 

Hvad viser resultatopgørelsen?  

• Virksomhedens indtægter og omkostninger 

• Virksomhedens aktiver og passiver 

• Virksomhedens gæld og opsparing 

 

Hvad viser balancen? 

• Virksomhedens aktiver og passiver 

• Virksomhedens indtægter og omkostninger 

• Virksomhedens gæld og opsparing 

 

Hvor ses virksomhedens resultat? 

• I resultatopgørelsen 

• I balancen 

• I aktiver og passiver 

 

Hvad betyder U25?  

• Udgående moms - momskoden ved salg af varer 

• Udgående moms - momskoden ved køb af varer 
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• Udgående moms – momskoden ved udbetalinger 

 

Hvad tildeler man et bilagsnummer i ERP? 

• Fakturaer og kvitteringer 

• Kunder og leverandører 

 

Hvad viser tekstfeltet på en finanskonto i finansmodulet? 

• Navnet på en konto 

• Nummeret på en konto 

• Momskoden for en konto 

 

Hvilke konti i finansmodulet tildeles et kontonummer? 

• Alle konti   

• Kun resultatkonti   

• Kun balancekonti   

• Kun konti med en registrering 

 

Hvad viser den valgte rapport i finansmodulet? 

• Indbetalinger og udbetalinger 

• Resultatopgørelse og balance  

 

Quiz til debitor-, kreditor- og lagermodulet 
 

Hvad holder virksomhedens kreditormodul styr på? 

• Virksomhedens kunder 

• Virksomhedens leverandør 

• Virksomhedens regnskab 

• Virksomhedens lager 

 

Hvad er et debitornummer? 

• Et unikt kundenummer   

• Et unikt leverandørnummer 

• Et unikt virksomhedsnummer 

• Et unikt varenummer 
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Hvad er et CVR-nummer? 

• Et unikt kundenummer 

• Et unikt leverandørnummer 

• Et unikt virksomhedsnummer 

• Et unikt varenummer 

 

Hvad er en forfalden saldo? 

• Datoen for fakturaens udstedelse   

• Datoen for betalingstidspunktet   

• Datoen for betalingstidspunktet + 2 dage   

• Datoen for betalingstidspunktet + 7 dage   

• Datoen for betalingstidspunktet + 14 dage 

 

Hvad er betalingsbetingelse? 

• Betingelse for hvornår varerne skal sendes 

• Betingelser for hvordan varerne skal sendes   

• Betingelser for hvordan varerne skal forsikres 

• Betingelser for hvordan varerne skal betales  

 

Hvad er et kreditmaksimum? 

• Det maksimale beløb der må stå på en konto   

• Det maksimale beløb der må trækkes på en konto 

• Det maksimale antal varer der må stå på varelageret 

• Det maksimale antal kreditorer der må stå registreret 

 

Hvad er en salgsfaktura? 

• En faktura man modtager fra sine leverandører 

• En faktura man modtager fra SKAT på ens samlede salgsmoms   

• En faktura man sender til sine kunder   

• En faktura man sender til SKAT på ens samlede købsmoms 

 

Hvad er fakturabeløb? 

• Det samlede beløb (uden moms) der skal betales til leverandøren 

• Det samlede beløb (med moms) der skal betales til leverandøren 



 

4 
 

 

Hvad er bruttoavancen? 

• Nettoomsætning – vareforbrug   

• Nettoomsætningen – variable omkostninger   

• Nettoomsætningen – kapacitetsomkostninger 

• Nettoomsætningen – afskrivninger    

 

Hvad holder virksomhedens kreditormodul styr på? 

• Virksomhedens kunder 

• Virksomhedens leverandører 

• Virksomhedens regnskab 

• Virksomhedens lager 

 

Hvad er et kreditornummer?  

• Et unikt kundenummer 

• Et unikt leverandørnummer 

• Et unikt virksomhedsnummer 

• Et unikt varenummer 

 

Hvad er en købsfaktura? 

• En faktura man modtager fra sine leverandører 

• En faktura man modtager fra SKAT på sin samlede salgsmoms 

• En faktura man sender til sine kunder 

• En faktura man sender til SKAT på sin samlede købsmoms 

 

Hvad holder virksomhedens lagermodul styr på? 

• Virksomhedens kunder 

• Virksomhedens leverandør 

• Virksomhedens regnskab 

• Virksomhedens lager 

 

 

 


