
Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2008 
 
 
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.         
Varesalg    Salgsmoms  Deb. Unicap 
 115.500   28.750  144.250  
2.        
Varelager    Købsmoms  Varekr. Respons 

29.500    7.375     36.875
3.        
Øvr. Omk.    Købsmoms  KK   

11.400    600     12.000
4.        
Inventar    Købsmoms  Andre. Kr. Zap 

26.000    6.500     32.500
5        
Lønafregning  Sk. AM    Sk. A-skat   
177.250     14.180   77.500 
        
ATP    Sk- ATP    KK   
750     750   85.570 
6.        
Investorring, deb.  Adv.Jessen  Købsmoms 
78.900 33.500  22.875    2.125   
8.500 53.900       
        
        
Salgsmoms  Tab på tilg.h.      
9.080    44.820       
7.        
Inventar    Købsmoms  Kasse   
 1.000   250  1.250   
 
 
        



8. 
Salgsmoms  Købsmoms  Momsafregning 
107.000     42.000  42.000 107.000 
      65.000  
Kassekredit           
 65.000         
9.        
        
Bilers driftsomk.  Købsmoms  Andre kred. 

7.580    1.895     9.475
        
10.        
Værdipapirer   KK        

34.300     34.300     
        
11.        
Inventar    Akk.afskr.    Afskr. inventar 
47.800    47.800 42.000  5.800   
 47.800   5.800    
12.        
KK    Lån i ejd.    Prior.rt.   
 66.625  14.325    52.300   
        
 
 
 
Opgave 2. 
 
2.1. Analyser udførligt Unicap A/S’s rentabilitet og indtjeningsevne samt kommenter 
udviklingen i alle årene samt realismen i budget 2008. 
 

- 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 fra 16,2% i 2006 til 15% i budgetåret. Når AG falder med 7,4% skyldes det, at AOH 
falder med 12,5% hvorimod OG kun stiger med 5,9%. I alle 3 år er AG på et acceptabelt niveau 
sammenlignet med markedsrenten. 
 
Forrentning af egenkapital: 
EKF falder fra 32,0% til 26,8%. Når EKF falder med ca. 16% skyldes det: 

• AG falder med 7,4% 
• Rentemarginal flader med 8,2% 
• Gearing falder med 15,4% 

 
I alle årene er EKF på et acceptabelt niveau sammenlignet med markedsrenten + risikotillæg. 
Rentemarginalen er positiv i alle årene. 
Betragtninger omkring sammenhænge mellem størrelsen af EKF ift. AG og FKF forventes. 
Desuden betragtninger om finansiel risiko skal inddrages. 
 
Soliditetsgraden forbedres en smule i perioden.  
 
Den fremragende besvarelse kommenterer AOH med uddybning af  AAOH , VLOH og VDOH. 
Likviditetsgraden kommenteres her eller under sp. 2.3. 
 
 
Indtjening 
 
Omsætningen er stort set uændret i de 3 år. Det bemærkes, at DB i kroner er stigende, hvilket 
indikerer at DG er stigende. DG beregnes og viser stigning fra 32,0% til 37,%%. 
 
Årsager til udvikling i DG kommenteres med udgangspunkt i indeks som f.eks. 

• Stigende salgspriser 
• Faldende enhedsomkostninger 
• Evt. bedre salgssammensætning af produkter 

 
 
Under et er db-udviklingen forbedret. 
 
Det noteres, at indtjeningsbidraget er presset sammenlignet med udviklingen i db, jf. indeks. Det 
betyder, at faste omkostninger under et viser en stigende tendens. Kontante kapacitetsomk. stiger 
til indeks 124. Adm.omk. stiger til indeks 132. En refleksion forventes i den gode besvarelse 
 
 
Øvrige faste omkostninger udvikler sig behersket sammenholdt med omsætningsudvikling, jf.  
indeks. Styringen på de faste omkostninger betyder at indtjeningsudviklingen under et er positiv. 
KG inddrages og kommenteres. Der skal laves en NPO analyse inkl. kommentar. Den gode 
besvarelse inddrager driftsmæssig risiko inkl. refleksioner. Det bemærkes, at virksomheden er 
blevet mere følsom overfor fald i omsætningen. 
Den gode besvarelse inddrager også kapacitetsgraden. Udviklingen i denne fra 1,45 i 2006 til 
1,41 i 2008 er behersket. I sammenhæng med DB udviklingen kommenteres udviklingen i DB og 
de kontante kap.omk. 
 
 
 
 
 



2.2. Pengestrømsopgørelse 
 
  
Opgave 2.2.    
    
Kapitalanvendelse    
AA primo ultimo Ændring 
Grunde 1140 1110 -30
Maskiner 1923 2754 831
 + afskrivninger   570
   1371
OA    
Varelager 2811 2871 60
Varedeb 2708 2895 187
Perrodeafgr. 180 188 8
Likv. 838 532 -306
   -51
I alt   1320
    
Kapitalanskaffelse    
    
Egenskapital 4572 5045 473
afskrivning   570
   1043
Hensættelser    
Prior.gæld 546 674 128
    
Lang gæld 540 930 390
    
Kort gæld    
Kreditinst. 2562 2280 -282
Lev-gæld 564 578 14
Anden gæld 816 843 27
   -241
    
I alt   1320
 
Kommentar: 
Den gode kommentar uddrager hvorledes virk. har fremskaffet kapital og hvad kapitalen er 
anvendt til. 
 
Selvfinansieringen på 79%. Ændring i gæld er behersket. En større tilgang på AA kommenteres. 
Årsager til fald i likvider kommenteres. 
 
 
 



2.3. Betydning 
En sammenkædning af den mindre forringelse i rentabilitet og den gode soliditet og likviditet bør 
noteres. Udviklingen i behov for fremmedkapital er behersket, hvis ikke der arbejdes med 
udvidelsesplaner. Den manglende stigning i omsætning kan kommenteres og sammenholdes evt. 
med udvikling i verdensøkonomien respektivt den danske økonomi. 
 
Den gode besvarelse kan igen inddrage udviklingen (AOH) i Anlægsaktiver, varedebitorer og 
varelager hvis ikke det er sket under spørgsmål 2.1. 
 
2.4. Andre forhold: 
 

• Forventninger til udvikling i omsætning 
• Dollarkurs og olieprisers udvikling 
• Udvikling i verdensøkonomi 
• Renteudvikling 
• Medarbejderes og ledelseskompetencer 
• Eksportforventninger og udvikling i hjemmemarkedet. 
• Samarbejde med underleverandører, stabilitet, priser mv. 
• Lønudvikling 

 
 
Opgave 3. 
 
Opgave 3      
1.      
Årets resultat   1.980.000  
 + overført fra sidste år   750.000  
    2.730.000  
      
      
Vedtægtsmæssige henlæggelser  237.600  
Udbytte    600.000  
Andre reserver   1.850.000  
Ovf. til næste år   42.400  
    2.730.000  
2.      
Aktiekapital   3.000.000  
Vedt.ms. Henl.  7.568.000   
 + årets henl.  237.600 7.805.600  
Andre reserver primo  3.450.000   
 + årets henl.  1.850.000 5.300.000  
Overført til næste år   42.400  
    16.148.000  
      
3.      
Hele bestyrelsen og dir. skal skrive under jf. også ÅRL §§8-10.  
Det er ikke korrekt, at det kun er formanden.   



Opgave 4. 
 

1. Fra 3 til 5 år betyder mindre årlige afskrivninger. Årets resultat forøges. Egenkapital 
forøges. Kombineres med §11 med det retvisende billede og ÅRL § 43. 

2. ÅRL §27. forudbetalingen klassificeres som en periodeafgrænsning. 
3. Hvis betalingsstandsningen er kendt på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen tages der 

allerede i regnskabsåret 2007 hensyn hertil. §33.3 og §46.2. 
4. §27.2. gældsforpligtelse og vedrører 2007. 

 


