
Side 1 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 120

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse hhx

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi B

Lærer Helle Hansen (heh)

Hold hhx2b19/1 2. års ikm

Forløbsoversigt (4)

Forløb 1 Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Forløb 2 Regnskabsanalyse

Forløb 3 CSR

Forløb 4 Eksamenstræning (nødundervisning)
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Forløb 1: Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Forløb 1 Udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Indhold Registrering af finansielle transaktioner ved etablering og drift
-
Systime kapitel 9 https://virksomhed.systime.dk/?id=p457
- Systime ka-
pitel 10 https://virksomhed.systime.dk/?id=p466
Årsrapportens formål
og indhold (Systime kapitel 11) https://virksomhed.systime.dk/?id=p475-

Koncernregnskaber

Supplerende stof:
09 Årsregnskab og registrering - repetition 2b
09 Elektrisk cykelkomet har alvorligt rod i regnskabet
Systime VØ kapitel 9
Systime VØ kapitel 10
10 Det samlede regnskabssystem
11 Årsregnskab
11 Grundlæggende principper - opgave løsning
11 Opgave 11
11 Opgave 11
11 Indhold i et årsregnskab - repetition
11 Pengestrømsopgørelsen skabelon med tekst
Systime VØ kapitel 11

Noter:
Læs afsnit 10 + 10.1 + 10.2 vedr. registreringer ved etablering og dri-
ft af virksomhed https://virksomhed.systime.dk/?id=p466
Læs afsnit 10.3 + 10.4 vedr. regnskabsafslutning og opstilling af årsr-
egnskab https://virksomhed.systime.dk/?id=p471
Opgave 11.7 opgave vedr. Salling Group og Elgiganten. Vi har gennemgå-
et Elgiganten, men vi mangler at undersøge årsregnskabet for Salling
Group
Hvis du ikke "nåede" at se videoen til sidste fredag, så er lektien:
Se video omkring "Analyse af pengestømsopgørelsen" på www.restudy.dk
under Årsregnskaber https://restudy.dk/undervisning/voe-aarsrapporten/-
lektion/video-analyse-af-pengestroemsopgoerelsen/
Læs artikel vedr. cykelkomet med rod i regnskabet (se vedhæftet fil).
Opgaverne skal IKKE laves
Opgave 11.3 vedr. regnskabsklasser
Se video omkring "Analyse af pengestømsopgørelsen" på www.restudy.dk
under Årsregnskaber https://restudy.dk/undervisning/voe-aarsrapporten/-
lektion/video-analyse-af-pengestroemsopgoerelsen/
Opgave 11.14 opstilling af årsregnskab (artsopdelt resultatopgørelse)

Læs afsnit 11.14 i Systime vedr. koncernregnskaber. Du skal kun læse
ned til eksemplet med Dunlap.

Opgaver:
Årsrapport for selvvalgt virksomhed - opgave 11.33
Årsregnskab opgave 10.7

Omfang 34 lektioner / 25.5 timer
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Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metod-
er
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgræ-
nset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdigh-
ed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold

Kernestof:
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde
Individuel
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Forløb 2: Regnskabsanalyse

Forløb 2 Regnskabsanalyse
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Indhold (1/2) Økonomiske analyser (Systime kap 12)
- formål og indhold i regnskabsan-
alyser
- nøgletal og analysegrundlag
Indtjeningsevnen (Systime kap 14)-

Kapitaltilpasningsevne (kap 15)
Rentabilitet (kap 13)
Virksomhedsbes-
øg Sky-Light
Soliditet og likviditet (kap 16)

Supplerende stof:
12 Økonomiske analyser
12 Artikel-Bundlinjen skrumpede hos Dansk Auto Logik på trodsaf stigen-
de omsætning
12 Artikel-Mærsk fragter mere til havs og vender underskud
14 Udvikling i foodbranchen
14 Novo Nordisk og de 10 bedst indtjenende virksomheder i DK
14 Indtjeningsevne
14 Opgave 14
15 Opgave 15
15 Opgave 15
13 DuPont
16 Børsnotering - PBL

Noter:
Medbring NEM-ID, da vi skal kigge på jeres personlige skat herunder fo-
rskudsopgørelse for 2020
Husk aflevering i morgen aften (typeopgave 2 på O-drevet, opgave 2 +
4)
Læs kap 13.1 + 13.2 vedr. rentabilitet (skimmes, da vi ikke har været
i dybden med alt)
Læs kap 15.1 + 15.2 vedr. kapitaltilpasningsevnen Til Andreas, Mathi-
as, Naja og Patrick: Se vejledende løsning til opgave 15.1
Læs kap 14 + 14.1 Indholdet af en analyse af indtjeningsevnen
Opgave 16.8
Læs kapitel 16 Analyse af soliditet og likviditet https://virksomhed.s-
ystime.dk/?id=p528: - læs afsnit 16.1 Analyse af soliditet - læs afsn-
it 16.2 Analyse af likviditet
Læs følgende i VØ kap 12 vedr. Økonomiske analyser: afsnit 12.2 Form-
ål og indhold (gennemgået mandag - skimmes) afsnit 12.3 Analysegrundla-
get
Læs i kap 17 CSR: Indledning til kap 17 Afsnit 17.1 Fokus på sociale
og miljømæssige forhold Afsnit 17.2 Den ansvarlige virksomhed (incl un-
derafsnit)
Lav hele opgave 4: Eksamensopgave på o-drevet: _Vø eksamensopgaver -
_Ny VØ B vejledende opgave 1 - Opgave 4 Læs afsnit 16.3 kommentarer
til analysen af soliditet og likviditet https://virksomhed.systime.dk/-
?id=p533
Læs vedr. CSR-rapportering: Afsnit 18.2 Analyse af CSR aktiviteter -
herunder også underafsnit https://virksomhed.systime.dk/?id=p549 Afsnit
18.3 Opsamling på CSR analyse
Opgaven vedr. madkæder skal være klar til timens start (se vedhæftet
fil) Herudover kig på beregninger af nøgletallene i afsnit 14.2 Eksemp-
el på beregning af overskudsgrad og indekstal
Læs kap 13.4 vedr. egenkapitalens forrentning, gældsrente samt gear-
ing
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Indhold (2/2) Læs kommentarer til indtjeningevnen afsnit 14.3

Opgaver:
VØ-eksamensopgave, opgave 1 Virksomhedsanalyse
VØ Børsnotering og regnskabsanalyse (PBL) mandag 23. marts
Aflevering typeopgave 2 VØB - opgave 1.1 og 3

Omfang 58 lektioner / 43.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metod-
er
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæ-
tninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgræ-
nset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdigh-
ed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber

Kernestof:
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og eng-
elsk
Virksomhedsanalyse: strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence
og vækst samt udvikling af virksomhedens forretning

Væsentligste
arbejdsformer

Gruppearbejde
Individuel
Klasseoplæg
Virksomhedsbesøg Sky-Light
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Forløb 3: CSR

Forløb 3 CSR

Indhold CSR (Systime kap 17)
- Tredobbelte bundlinje
- CSR pyramiden (Car-
oll)
- FNs Global Compact og verdensmål
- Ashridges CSR aktiviteter
og Code og conduct
- Miljøaktiviteter
- Fordele og ulemper ved CSR
CSR
rapportering og analyse (Systime kap 18)
- CSR rapportering (ÅRL § 99-
a, FNs Global Compact samt Global Reporting Initative, EMAS, ISO 14001
mv.)
- CSR analyse (governance, sociale, miljø)

Supplerende stof:
Er Danmark klodens klimaduks?
Drik en øl med god samvittighed
17 CSR
Davos er slaraffenland for Danmark
Få verdensmålene ud af kommunikationsafdelingen og ind på hjørnekontor-
et
18 CSR rapportering
Alle Legos klodser skal være grønne inden for ti år (e7908f14)
18 CSR rapportering - Opgave teori
18 CSR-rapportering VØ 2b1

Noter:
Læs i kap 17 CSR: Indledning til kap 17 Afsnit 17.1 Fokus på sociale
og miljømæssige forhold Afsnit 17.2 Den ansvarlige virksomhed (incl un-
derafsnit)
Læs vedr. CSR-rapportering: Afsnit 18.2 Analyse af CSR aktiviteter -
herunder også underafsnit https://virksomhed.systime.dk/?id=p549 Afsnit
18.3 Opsamling på CSR analyse

Omfang 8 lektioner / 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metod-
er
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæ-
tninger

Kernestof:
Rapportering: CSR rapportering
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens CSR indsats

Væsentligste
arbejdsformer

Oplæg
Gruppearbejde
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Forløb 4: Eksamenstræning (nødundervisning)

Forløb 4 Eksamenstræning (nødundervisning)

Indhold Løse skriftlige og mundtlige eksamensopgaver:
- Eksamensopgave VØB aug-
ust 2019
- Eksamensopgave VØB december 2019

Opgaver:
VØ Carl Hansen opgave 1.2 og 1.3
VØ Carl Hansen opgave 1.1

Omfang 6 lektioner / 4.5 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metod-
er
identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig
til en virksomheds økonomiske forhold
anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsæ-
tninger
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgræ-
nset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdigh-
ed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold
anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber

Kernestof:
Virksomheden og dens økonomi: opstart af virksomhed
Virksomheden og dens økonomi: virksomhed i vækst
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
Rapportering: CSR rapportering
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og eng-
elsk
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens CSR indsats
Virksomhedsanalyse: strategisk analyse af værdiskabelse, konkurrence
og vækst samt udvikling af virksomhedens forretning

Væsentligste
arbejdsformer

Individuel/gruppearbejde


