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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj 2021 

Institution Skanderborg center for uddannelse (SCU) 

Uddannelse HHX 

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi B niveau 

Lærer(e) Mads Buus Nielsen 

Hold HHX2A 

 
 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Kap. 1 

Virksomheden 

Litteratur: ”Virksomhedsøkonomi” er en udgivelse til faget virksomheds-
økonomi på hhx. 

• Henrik Frølich 

• Jeanette Hassing 

• Peder Vinther Emdal Hay 

• Marianne Poulsen 

• Gitte Størup 

 
 
Virksomheden – opstart af en virksomhed 

Redegøre for en virksomheds idé 

 

Redegøre for, hvad der kendetegner et start-up 

 

Redegøre for kendetegn ved forskellige typer af iværksættere 

 

Redegøre for begreberne innovation og iværksætteri 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 

 

Kap. 2 

Virksomheden 

 
 Virksomhedstyper og ejerformer  

Forklare forskellene mellem forskellige virksomhedstyper 

 

Redegøre for indholdet i en distributionskæde 
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Redegøre for forskellige ejerformer for nystartede virksomheder 

 

Redegøre for fordele og ulemper ved forskellige ejerformer 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
  

Kap. 3 

Virksomheden 
 

 
Virksomhedens økonomi 

Redegøre for indholdet i en virksomheds regnskab 

 

Redegøre for indholdet i en resultatopgørelse 

 

Redegøre for indholdet i en balance 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Aktuelle regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S 
og Kamstrup  

Kap. 4 

Virksomheden 

 
Indtægter og omkostninger 

Redegøre for indtægter og indbetalinger 

 

Redegøre for udgifter, udbetalinger og omkostninger 

 

Forklare forskellen på indtjening og likviditet 

 

Redegøre for kapacitetsomkostninger og deres forløb 

 

Redegøre for variable omkostninger og deres forløb 

 

Redegøre for de samlede omkostninger og deres forløb 

 

Forklare forskellen på variable omkostninger og kapacitetsom-
kostninger 

 

Udarbejde kalkulationer 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S og 
Kamstrup  

Kap. 5 

Virksomheden 

 
Virksomhedens indtjening 

Redegøre for dækningsbidrag pr. stk. og i alt 

 

Redegøre for begrebet dækningsgrad 
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Beregne dækningsbidrag pr. stk. og i alt samt dækningsgraden 

 

Forklare, hvilke forhold der påvirker dækningsgraden 

 

Redegøre for indholdet af begreber-
ne nulpunktsafsætning og nulpunktsomsætning 

 

Udarbejde nulpunktsberegninger 

 

Vurdere lønsomheden af en øget reklameindsats 

 

Opstille en resultatopgørelse efter bidragsmetoden 

 

Beregne bruttoavanceprocenten 

+ diverse relevante opgaver og cases fra aktuel litteratur 

 

Kap. 6 

Virksomheden 

 
Forretningsplan og forretningsmodel  

Redegøre for indholdet af en forretningsplan 

 

Udarbejde et etableringsbudget og beregne virksomhedens fi-
nansieringsbehov 

 

Redegøre for forskellige finansieringsformer 

 

Udarbejde et resultatbudget 

 

Udarbejde et likviditetsbudget 

 

Redegøre for indholdet i en forretningsmodel 

 

Udarbejde en forretningsmodel for en virksomhed 

 

Diskutere fordele og ulemper ved en virksomheds forretnings-
model 

 

Redegøre for begrebet disruption 

 

Diskutere, hvordan en virksomheds forretningsmodel kan trues 
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af disruption 

+ diverse relevante opgaver og cases fra aktuel litteratur 

Kap. 7 

Virksomheden 

 
Virksomhedens interessenter  

Redegøre for en virksomheds interessenter og deres typi-
ske ydelser og modydelser 

 

Redegøre for, hvordan der kan opstå konflikter mellem interes-
senterne 

 

Redegøre for begreberne shareholder value og stakeholder va-
lue 

 

Diskutere, om en virksomhed skaber mest shareholder value el-
ler stakeholder value 

 

Forklare, hvorfor en virksomhed må samarbejde med sine inte-
ressenter 

+ diverse relevante opgaver og cases fra aktuel litteratur 

PBL-OPGAVE 1.1 SUCCES ELLER FIASKO FOR NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER 

 

Kap. 8 

Virksomheden 

 
Virksomheden i vækst 

Redegøre for, hvordan en virksomheds størrelse måles 

 

Beregne en virksomheds vækst 

 

Redegøre for begreberne gazelle- og højvækstvirksomhed 

 

Forklare, hvorfor gazelle- og højvækstvirksomheder er vigtige 
for samfundet 

 

Redegøre for vækstvirksomheders ejerformer 

 

Vurdere fordele og ulemper ved forskellige ejerformer 

 

Redegøre for begreberne mission, vision, mål og værdier 

 

Diskutere konkrete virksomheders mission, vision, mål og vær-
dier 
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+ diverse relevante opgaver og cases fra aktuel litteratur 

 

Kap. 9 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Årsregnskabet og registreringssystemet 

Redegøre for formålet med udarbejdelse af et årsregnskab 

 

Redegøre for begreber-
ne indtægter, omkostninger, aktiver og passiver 

 

Udarbejde en resultatopgørelse i kontoform 

 

Udarbejde en balance i kontoform 

 

Forklare bogføringsreglerne 

 

Redegøre for begreberne kontoramme og kontoplan 

Regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S og Kam-
strup 
 
+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S og 
Kamstrup 

 

Kap. 10 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Det samlede regnskabssystem 

Registrere bilag i forbindelse med en virksomheds etablering 

 

Registrere bilag i forbindelse med en virksomheds daglige drift 

 

Registrere bilag i forbindelse med afslutningen af et regnskabsår 

 

Opstille en resultatopgørelse i beretningsform på grundlag af en 
saldobalance 

 

Opstille en balance i kontoform på grundlag af en saldobalance 

 

Udarbejde en opgørelse over udviklingen i egenkapitalen 

+ diverse relevante opgaver og cases fra aktuel litteratur 

 



 

Side 6 af 12 

Kap. 11 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Årsrapporten 

Redegøre for formålet med udarbejdelse af en årsrapport 

 

Redegøre for regnskabsklasser og for hovedindholdet i en års-
rapport 

 

Redegøre for de grundlæggende krav til årsrapporten 

 

Udarbejde en årsrapport med resultatopgørelse, balance og no-
ter på baggrund af en saldobalance 

 

Redegøre for indholdet af de enkelte poster i resultatopgørelsen 
og balancen 

 

Forklare udviklingen i virksomhedens likviditet på baggrund af 
en pengestrømsopgørelse 

 

Forklare, hvordan ændrede værdiansættelsesmetoder påvirker 
resultatopgørelse og balance 

 

Redegøre for de engelske betegnelser for de enkelte regnskabs-
poster 

 

Forklare forskellen på årsrapporten for moderselskabet og kon-
cernregnskabet 

+ diverse relevante opgaver og cases fra aktuel litteratur 

 

Kap. 12 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Økonomiske analyser 

Redegøre for begrebet nøgletal 

 

Forklare, hvad det betyder, at nøgletal skal være valide 

 

Redegøre for formålet med at udarbejde en regnskabsanalyse 

 

Redegøre for indholdet i en regnskabsanalyse 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S og 
Kamstrup 
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Kap. 13 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Analyse af indtjeningsevnen 

Beregne nøgletallet overskudsgrad 

 

Redegøre for indholdet af nøgletallet overskudsgrad 

 

Beregne indekstal til belysning af udviklingen i en virksomheds 
omsætning og omkostninger 

 

Forklare udviklingen i de enkelte indtægts- og omkostningspo-
ster med udgangspunkt i oplysninger fra bl.a. ledelsesberetnin-
gen eller artikler 

 

Forklare, hvordan udviklingen i forholdet mellem virksomhe-
dens omsætning og de enkelte omkostninger har påvirket over-
skudsgraden 

 

Udarbejde en analyse af en virksomheds indtjeningsevne 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S og 
Kamstrup 

 

Kap. 14 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Analyse af kapitaltilpasningsevnen 

Beregne nøgletallet aktivernes omsætningshastighed 

 

Redegøre for indholdet af nøgletallet aktivernes omsætningsha-
stighed 

 

Beregne indekstal til belysning af udviklingen i en virksomheds 
omsætning og aktiver 

 

Forklare udviklingen i de enkelte indtægts- og aktivposter med 
udgangspunkt i oplysninger fra bl.a. ledelsesberetningen eller 
artikler 

 

Forklare, hvordan udviklingen i forholdet mellem omsætningen 
og de enkelte aktiver har påvirket aktivernes omsætningsha-
stighed. 
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Udarbejde en analyse af virksomhedens kapitaltilpasningsevne 

PBL-OPGAVE 11.1 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF FORSKNING OG 
UDVIKLINGSOMKOSTNINGER 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskaber fra lokale virksomheder – Spangsberg, Normal A/S og 
Kamstrup 

 

Kap. 15 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Analyse af rentabilitet 

Beregne nøgletallet afkastningsgrad 

 

Redegøre for indholdet af nøgletallet afkastningsgrad 

 

Forklare sammenhængen mellem afkastnings-
grad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 

 

Beregne nøgletallene gældsrente, gearing og egenkapitalens 
forrentning 

 

Redegøre for indholdet af nøgletallene gældsrente, gearing og 
egenkapitalens forrentning 

 

Forklare hvad der er årsag til udviklingen i egenkapitalens for-
rentning 

 

Udarbejde en analyse af en virksomheds rentabilitet 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskabsanalyser fra udvalgte virksomheder 

 

Kap. 16 

Rapportering og 
regnskabsanalyse 

 

 
Analyse af soliditet og likviditet 

Beregne nøgletallene soliditetsgrad, gældsandel og likviditets-
grad 

 

Redegøre for indholdet af nøgletallene soliditetsgrad, gældsan-
del og likviditetsgrad 

 

Udarbejde en analyse af en virksomheds soliditet og likviditet 
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Vurdere niveauet på virksomhedens soliditetsgrad og likvidi-
tetsgrad 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 
+ Regnskabsanalyser fra udvalgte virksomheder 

 

Kap. 17 

Corporate Social 
Responsibility 

 

 
CSR 

Redegøre for den ansvarlige virksomhed 

 

Redegøre for CSR-begrebet 

 

Redegøre for CSR-pyramiden 

 

Redegøre for FN's Global Compact 

 

Redegøre for Code of Conduct 

 

Redegøre for Ashridges model 

 

Diskutere fordele og ulemper ved en virksomheds CSR-
rapportering 

 

Redegøre for fordele og ulemper ved, at en virksomhed kom-
munikerer om sin CSR-indsats 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 

 

Kap. 18 

Corporate Social 
Responsibility 

 

 
CSR-rapportering og -analyse 

Redegøre for ÅRL §99a 

 

Redegøre for "følg eller forklar"-princippet 

 

Redegøre for indholdet i en fremskridtsrapport 

 

Redegøre for indholdet i en bæredygtighedsrapport 

 

Redegøre for PRTR-forordningen 

 

Redegøre for elementerne i miljøledelsessystemerne EMAS og 
ISO 14001 
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Redegøre for principperne for en CSR-analyse 

 

Udarbejde en analyse af en virksomheds CSR-aktiviteter 

 

Vurdere en virksomheds CSR-resultater 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 

 

Kap. 19 

Strategi 

 

 
Strategiens kendetegn 

Redegøre for begrebet strategi 

 

Redegøre for sammenhængen mellem værdiskabelse og strategi 

 

Redegøre for væsentlige karakteristika ved en virksomheds stra-
tegi 

 

Redegøre for vigtigheden af at udvikle og implementere den 
rette strategi 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 

 

Kap. 20 

Strategi 

 

 
Strategisk analyse af eksterne forhold 

Udarbejde en brancheanalyse vha. Porters Five Forces 

 

Vurdere en branches attraktivitet på baggrund af brancheanaly-
sen 

 

Analysere den afsætningsmæssige betydning af væsentlige 
makroøkonomiske forhold 

 

Analysere den produktionsmæssige betydning af væsentlige 
makroøkonomiske forhold 

 

Vurdere betydningen af ændringer i forbrugeradfærd, 
øget digitalisering og disruption 

 

Udarbejde en opstilling af de eksterne analysers væsentligste 
pointer i en SWOT-opsamling 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
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Kap. 21 

 

Strategi 

 

 
Strategisk analyse af interne forhold 

Analysere virksomhedens værdiskabelse vha. af Por-
ters værdikæde 

 

Analysere virksomhedens konkurrencestrategi vha. Porters ge-
neriske strategier 

 

Analysere virksomhedens vækststrategi vha. af Ansoffs vækst-
matrice 

 

Redegøre for væsentlige sammenhænge mellem strategi og ren-
tabilitet 

 

Udarbejde en relevant opsamling af de interne analysers væ-
sentligste pointer i en SWOT-opsamling 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 

 

Kap. 22 

Strategi 
 

 

 
Den strategiske plan 

Redegøre for forskellige metoder til at frembringe strategiske 
forslag 

 

Redegøre for forskellige metoder til at vurdere de strategiske 
forslag 

 

Redegøre for vigtigheden af at bruge forskellige metoder 
til vurderingen af strategiske forslag 

 

Sammenligne forskellige strategiske forslag 

 

Vurdere forskellige strategiske forslag 

 
PBL-OPGAVE 21.1 SUCCESFULDE VIRKSOMHEDER 
  
+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 

 

Kap. 23 

Strategi 

 

 
Udvikling af forretningsmodel 

Vurdere, hvordan valget af strategisk plan påvirker virksomhe-
dens værdikæde, forsyningskæde, generiske strategi og vækst-
strategi 
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Vurdere, hvordan valget af strategisk plan påvirker virksomhe-
dens forretningsmodel 

 

Vurdere, hvordan valget af strategisk plan påvirker virksomhe-
dens rentabilitet 

 

Redegøre for digitale forretningsmodeller 

 

Redegøre for virksomhedens behov for at fortsætte strategiar-
bejdet 

+ diverse relevante opgaver fra aktuel litteratur 
 

 

 

 

 


