
Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009 
 
 
Generelt 
 

Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne.  
Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun tildeles ringe vægt i vurderingen af 
opgaven.  
Anvendelse (ikke beskrivelse) af modeller og teorier samt en struktureret tilgang til 
opgaveløsningen vil være væsentlig. Det tillægges også betydning, at den studerende når frem til en 
konklusion til spørgsmålene. 
 
 
 
Opgave 1        
        
1.         
Varelager      Trævarefabrik    
1215000    1215000    
2.        
Bank    Kontantrabat kunder   Sony book 

425000    4250     429250
3.        
Schneider    Købsmoms  Øvrige omk.   

  152500  30500    122000 
4.        
Billund book 
com    Købsmoms   Salgsmoms 

(275000)  52500  3750   44500 
15000 237500       

Bank  Forventet tab    Tab på deb.   
33750    70000 (70000)  123000  

5.        
Inventar    Købsmoms    Bank   
72200  12500  15800    79900 
3500        
6.        
 Inventar    Afskr. på inv.  Akk. afsk 
 40600    4400  45000   
        
7        
        
Øvr. omk  Inventar.      
 48000        48000     

8 
 
       



Grunde og bygn    Nykredit  Bank   
  3265000  3300000       35000 
 
9         
Værdipap.  Bank    
  247500   247500       
        
10.        

 Lønafregning  ATP    
 Skyldig 
ATP   

2148500    1500    1500 
        
         
Sk. A-skat    .Bank       
   925000   1051620      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opgave 2 
 
2.1. Analyse og kommentar til virksomhedens rentabilitet og årsager til udviklingen i 
perioden 20x7-x8 samt budgetåret 20x9. 
 

- kunne forklare sammenhænge mellem udviklingen i nøgletallene 
- kunne udvise forståelse for regnskabstallenes størrelse (enkeltvis og i sammenhæng med de 

øvrige regnskabstal) herunder kommentere udvalgte og for rentabilitetsanalysen relevante 
regnskabstal samt relatere tallene til den i introduktionen nævnte branche/produkt 

 
Det forventes ikke at studenten kommer ind på alle nedenstående betragtninger, men 

i den samlede vurdering tillægges studentens refleksioner over årsager og virkning markant 
betydning i analysen.  
Generelt gælder, at refleksioner og inddragelse af supplerende oplysninger er med til at hæve 
niveauet på besvarelsen. 
 
 
Rentabilitet 
 
AG falder i årene 20x7-20x8 fra 20,8% til 1,82% i budgetåret 20x9. Når AG relativt falder så meget 
skyldes det faldet i OG.  
Dekomponeringen og overordnet årsagsforklaring er centralt 
AG er sammenlignet med markedsrenten ikke på et acceptabelt niveau i budgetåret. Refleksion på 
det inkl. risiko. 
 
Forrentning af egenkapital: 
Uddybning af sammenhænge mellem EKF, AG, rentemarginal, gearing forventes. Sammenkobling 
med finansiel risiko inkl. refleksion forventes.  
Kommentarer til det negative resultat i budgetåret forventes. 
 
Soliditetsgraden er stabil. Kommentar til niveau forventes.  
Den gode besvarelse inddrager bevægelser på AOH. 
 
  Indtjening 
 
Omsætningen er er jævnt faldene i perioden. Der fokuseres på DB udviklingen og DG udvikling 
dels i alt med udgangspunkt i note 1. Det bemærkes, at operatørløn og råvarer er variable 
omkostninger bør inddrages i DB beregningen. 
 
Øvrige faste omkostninger udvikler sig procentvis i overkanten af DB. Beregning af kapacitetsgrad 
forventes.  Desuden forventes en nulpunktsanalyse og driftsmæssig risiko. 
Den gode bevarelse inddrager ”den driftsmæssige løftestang”.  
 
  Kapitaltilpasning 
Der forventes udover en forklaring på sammenhæng mellem omsætning og aktiver en uddybning af 
omsætningshastigheder på varelager, varedebitorer og gerne varekreditorer. OH på Varedebitorer er 
reduceret betydeligt. Refleksion over årsager fra debitorsyring til finanskrise forventes. Det samme 
gælder for VL OH. Et mindre fald i OH ses.  
Den gode besvarelse inddrager Likviditetsgrader og betydningen heraf. 
 
2. 4. Vurdering 
De fokuseres konjunkturforhold som f.eks. økonomisk krise og finanskrise  



  Fokuser på virk. produkter og markeder, kundetilfredshed, innovationsevne, produktudvikling mv. 
Mulig effekt af bankpakker mv. kan indgå. Den negative udvikling i 20x9 noteres. Den gode 
besvarelse reflekterer over disse punkter og inddrager betydningen på længere sigt. 
 
 
2.3. Aktietilbud  
 
  
 
Nøgletallene kommenteres. Betydning for en evt. købers interesse afstemt af konjunkturforhold, 
fremtidsudsigter osv. kommenteres. Brancheforhold drøftes.  Det noteres at der er underskud i 
20x9. Her kan der ikke beregnes en P/E. Fremtidsforventninger drøftes. Nye samarbejder, 
salgsmuligheder osv. inddrages.  
 
 
 
Opgave 3. 
Generelt gælder § 11 om det retvisende billede. Suppler gerne med §13 om grundlæggende 
regnskabsprincipper. 
 
3.1.  1. §46.2 om vurdering. § 33. Tab  har indflydelse på res.opg.  
 2. §46.2., 33.3 evt. §27. Vedr. ikke 20x8 
 3. Indtægter vedr. regnskabsåret bogføres. jf. § 27.1. sker der periodisering 
 
3.2. §43 evt. §§51  og 52. Aktivet er afskrevet. Salgsprisen modregnes i årets afskrivninger  
 
Der forventes en kommentar til ovenstående inkl. refleksion over betydning for resultat og balance 
(egenkapital). 
 
 
4.1 Overskudsfordeling. 
 
  
       
      
Årets overskud   1.860.000  
 +overført    8.000  
Til fordeling   1.868.000  
      
Særlig reservefond, 5%  100.000  
Udbytte, 12%   240.000  
Andre reserver   1.520.000  
Ovf til næste år   8.000  
    1.868.000  
      
4.2.       
Selskabskapital   2.000.000  
Reserver:      
 Vedt., saldo 4.000.000   



  + årets henl. 100.000 4.100.000  
 Andre res.  280.000   
  + årets henl. 1.520.000 1.800.000  
 Forslag til udbytte  240.000  
 Ovf. overskud  8.000  
    8.148.000  
      
4.3.       
 10% af EK 628.800   
 Aktiekapital 2.000.000   
      
 I %  31,44%   
      
 


