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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin maj-juni 2020/21 

Institution UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing 

Uddannelse hhx 

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi A 

Lærere Jette Skarregaard 

Hold hh3a20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Opstart af virksomhed 

Titel 2 Virksomhedstyper og ejerformer 

Titel 3 Virksomhedens økonomi 

Titel 4 Indtægter og omkostninger 

Titel 5 Virksomhedens indtjening 

Titel 6 Forretningsplan og forretningsmodel 

Titel 7 Virksomhedens interessenter 

Titel 8 Virksomheden i vækst 

Titel 9 Årsregnskabet og registreringssystemet 

Titel 10 Det samlede regnskabssystem 

Titel 11 Årsrapporten 

Titel 12 Økonomiske analyser 

Titel 13 Analyse af rentabilitet 

Titel 14 Analyse af indtjeningsevnen 

Titel 15 Analyse af kapitaltilpasningsevnen 

Titel 16 Analyse af soliditet og likviditet 

Titel 17 CSR 
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Titel 18 Strategi 

Titel 19 Logistik 

Titel 20  Aktivitetsoptimering med og uden knappe ressourcer 

Titel 21 Investeringer 

Titel 22 Finansiering, lån og renter 

 

Titel 1 

 

Opstart af virksomhed 

Indhold • Virksomhedens idé 

• Hvad kendetegner et start-up 

• Forskellige typer af iværksættere 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 1 - 23 sider. 

 

Omfang 

 

4 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 2 

 

Virksomhedstyper og ejerformer 

Indhold • Forskellene mellem forskellige virksomhedstyper  

• Indholdet i en distributionskæde 

• Forskellige ejerformer, herunder deres fordele og ulemper 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 2 - 18 sider 

 

Omfang 

 

5 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 3 

 

Virksomhedens økonomi 

 

Indhold • Indholdet i en virksomheds regnskab 
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• Indholdet i resultatopgørelsen 

• Indholdet i balancen 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 3 samt diverse regnskaber - 25 sider 

 

Omfang 

 

6 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 4 

 

Indtægter og omkostninger 

Indhold • Forskelle på indtægter og indbetalinger 

• Forskelle på udgifter, udbetalinger og omkostninger 

• Indtjening og likviditet 

• Variable omkostninger og deres forløb 

• Kapacitetsomkostninger og samlede omkostninger 

• Kalkulationer 

• Differensomkostninger 

• Sammenhængen mellem enhedsomkostninger og differensomkostnin-

ger 

• Sammenhængen mellem total-, enheds- og differensomkostninger 

• Omkostninger opgjort efter et forbrugssynspunkt og et offersyns-

punkt 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 4 og 30 - 50 sider 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 5 

 

Virksomhedens indtjening 

 

Indhold • Beregning og forståelse af DB pr. stk., DB i alt, DG samt BAP 

• Forhold der påvirker DG 

• Relevante nulpunktsberegninger 

• Lønsomheden af øget reklameindsats 

• Resultatopgørelsen efter bidragsmetoden 
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Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 5 - 26 sider 

 

Omfang 

 

6 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 6 

 

Forretningsplan og forretningsmodel  

Indhold • Indholdet af en forretningsplan samt udarbejdelse af en 

• Udarbejde etableringsbudget samt beregne finansieringsbehovet 

• Forskellige finansieringsformer 

• Udarbejde resultatbudget samt likviditetsbudget 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 6 - 55 sider 

 

Omfang 

 

8 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 7 

 

Virksomhedens interesserenter 

 

Indhold • Virksomhedens interessenter og deres typiske ydelser og modydelser 

• Konflikter mellem interessenter 

• Shareholder value og stakeholder value 

• Samarbejde mellem virksomheden og dens interessenter 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 7 - 25 sider 

 

Omfang 

 

6 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 8 

 

Virksomheden i vækst 

 

Indhold • Hvordan måles en virksomheds størrelse? 
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• Gazelle- og højvækstvirksomhed - deres vigtighed 

• Vækstvirksomheders ejerformer, herunder fordele og ulemper ved de 

forskellige ejerformer 

• Mission, vision, mål og værdier 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 8 - 34 sider 

 

Omfang 

 

6 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 9 

 

Årsregnskabet og registreringssystemet  

Indhold • Formålet med udarbejdelse af et årsregnskab 

• Udarbejdelse af resultatopgørelsen samt balancen i kontoform 

• Bogføringsreglerne 

• Kontoramme og kontoplan 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 9 - 34 sider 

 

Omfang 

 

10 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 10 

 

Det samlede regnskabssystem  

Indhold • Bogføring af bilag i forbindelse med virksomhedens etablering, dag-

lige drift samt afslutning af et regnskabsår 

• Resultatopgørelsen i beretningsform og balancen i kontoplan på bag-

grund af en saldobalance 

• Opgørelse over udviklingen i egenkapitalen 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 10 - 22 sider 

 

Omfang 

 

10 timer 

Særlige fokus-

punkter 
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Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 11 

 

Årsrapporten 

Indhold • Hovedindholdet i en årsrapport samt formålet med udarbejdelse af en 

• Krav til årsrapporten 

• Udarbejdelse af en årsrapport med resultatopgørelse, balance og noter 

• Udviklingen i virksomhedens likviditet på baggrund af en pengestrøms-

opgørelse 

• Ændrede værdiansættelsesmetoders påvirkning på regnskabet 

• Forskellen på årsrapporten for moderselskabet og koncernregnskabet 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 11 + diverse årsrapporter - 80 sider 

 

Omfang 

 

15 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 12 

 

Økonomiske analyser 

Indhold • Begrebet nøgletal 

• Hvad betyder det, at nøgletal skal være valide? 

• Formålet med at udarbejde en regnskabsanalyse samt indholdet i en 

regnskabsanalyse 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 12 - 14 sider 

 

Omfang 

 

3 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

 

 

 

Titel 13 

 

Analyse af rentabilitet 

Indhold • Beregning af samt forståelse for nøgletallene AG, OG, AOH, GR, EKF 

samt gearingen 

• Sammenhængen mellem nøgletallene 

• Analyse af en virksomheds rentabilitet 
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Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 13 + diverse årsrapporter - 60 sider 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 14 

 

Analyse af indtjeningsevnen 

Indhold • OG samt indekstal for omsætningen og de enkelte omkostninger 

• Forståelse for hvordan udviklingen i forholdet mellem omsætningen og 

omkostningerne påvirker OG 

• Forklare udviklingen i indtjeningsevnen ud fra ledelsesberetningen og 

artikler 

• Analyse af indtjeningsevnen 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 14 + årsrapporter - 28 sider 

 

Omfang 

 

8 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 15 

 

Analyse af kapitaltilpasningsevnen 

Indhold • AOH samt indekstal for omsætningen og aktiverne 

• Forståelse for hvordan udviklingen i forholdet mellem omsætningen og 

aktiverne påvirker AOH 

• Forklare udviklingen i kapitaltilpasningen ud fra ledelsesberetningen og 

artikler 

• Analyse af kapitaltilpasningsevnen 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 15 + årsrapporter - 25 sider 

 

Omfang 

 

8 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 



 

Side 8 af 11 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning og opgaveløsning 

 

 

 

Titel 16 

 

Analyse af soliditet og likviditet 

Indhold • SG, gældsandel og LG 

• Analyser af nøgletallene samt vurdering af deres niveau ud fra rentabili-

tetshensyn, likviditetshensyn samt soliditetshensyn 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 16 - 15 sider 

 

Omfang 

 

6 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning samt opgaveløsning 

 

 

 

Titel 17 

 

CSR 

Indhold • Hvad er en ansvarlig virksomhed? 

• CSR-begrebet, CSR-pyramiden, Code of Conduct, Ashridges model 

• Fordele og ulemper ved en virksomheds CSR-rapportering 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime i-

bog (2017) Kapitel 17 samt forskellige virksomheders CSR-rapporter - 100 sider 

 

Omfang 

 

10 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 18 

 

Strategi 

Indhold • Sammenhængen mellem værdiskabelse og strategi 

• Væsentlige karakteristika ved en virksomheds strategi 

• Vigtigheden af at udvikle og implementere den rette strategi 

• Brancheanalyse vha. Porters Five Forces 

• Branches attraktivitet på baggrund af brancheanalysen 

• Betydningen af ændringer i forbrugeradfærd, øget digitalisering og dis-

ruption 

• Virksomhedens værdiskabelse vha. af Porters værdikæde 

• Virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters generiske strategier 
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• Virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækstmatrice 

• Sammenhænge mellem strategi og rentabilitet 

• SWOT 

• Hvordan påvirker valget af strategisk plan påvirker virksomhedens vær-

dikæde, forsyningskæde, generiske strategi og vækststrategi? 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 19-23 - 68 sider 

 

Omfang 

 

10 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 19 

 

Logistik 

Indhold • Logistik og logistikstyring (supply chain management) 

• Logistiksystemets opbygning 

• Vare- og informationsflowet i logistiksystemet 

• Forskellene mellem indgående logistik, produktion, udgående logistik 

og returlogistik 

• Informationsflowets betydning i den logistiske styring 

• Make or buy af aktiviteter 

• Optimering og operationel effektivitet 

• Sammenhængen mellem strategi, optimering og operationel effektivitet 

• Strategiens betydning for en virksomheds logistiksystem 

• Forskelle og ligheder mellem fordisme og agile manufacturing 

• Koncepterne push og pull 

• Logistisk effektivitet og dets elementer 

• Trade-off og trade-up 

• Købsstrategier 

• Fordele og ulemper ved hhv. single sourcing og multiple sourcing 

• Faktorer, der påvirker leverandørvalget 

• Lagermotiver 

• Optimale indkøbsstørrelse ved hjælp af Wilsons formel 

• ABC-analyse 

• Produktionsform og produktionslayout 

• Pull-konceptet og push-konceptet 

• JIT og MRP 

• LEAN  

• Styringen af den udgående logistik 

• Decentral og central lagerstruktur 

• Lagertyper 

• Omkostningerne ved egen transport og ved ekstern transportør 

• Transportformer og TDC-formlen 

• Returlogistik 
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• Gap-analyse og benchmarking 

• CSR's rolle i logistikstyringen 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Systime 

i-bog (2017) Kapitel 24-29 samt film om JIT - 75 sider 

 

Omfang 

 

30 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 20 

 

Aktivitetsoptimering med og uden knappe ressourcer 

Indhold • Konkurrenceformer 

• Forskellige prisfastsættelsesmetoder 

• Differensomsætningen, differensomkostninger og differensbidrag  

• Totalmetoden, enhedsmetoden og differensmetoden 

• Nulpunktsberegninger 

• Knappe resurser 

• Dækningsbidrag pr. knap faktor 

• Forskellige muligheder til at udvide aktiviteten 

• Lineær programmering 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 31-32 - 30 sider 

 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 21 

 

Investeringer 

Indhold • Investeringsbegrebet og investeringsårsager 

• Kapitalværdimetoden 

• Den interne rentefodsmetode 

• Pay-back metoden 

• Sammenligne alternative investeringer 

• Investeringers usikkerhedsfaktorer 

• Følsomhedsberegninger, herunder beregne kritiske værdier for usikre 

forudsætninger 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 33 - 22 sider 
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Omfang 

 

30 timer 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

Titel 22 

 

Finansiering, lån og renter 

Indhold • Fordele og ulemper ved finansiering med fremmedkapital og egenka-

pital 

• Kapitalbindingsgrad 

• Horisontale balancestruktur og vertikale balancestruktur 

• Hovedstol, rente, afdrag og ydelse 

• Annuitetslån og stående lån 

• Ydelse og effektiv rente på forskellige former for lån 

• Alternative finansieringsmuligheder af en given investering 

 

Henrik Frølich, Jeanette Hassing m.fl.: Virksomhedsøkonomi B & A1. Sy-

stime i-bog (2017) Kapitel 34 og 35 - 26 sider 

Omfang 

 

20 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde samt opgaveløsning 

 

 

 

 

 


