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1 Formålet med dette notat 
Dette notat anskueliggør, forslag til omfang, kompleksitet, indhold og egentlig proces i forhold til den 
mundtlige prøveform i virksomhedsøkonomi på henholdsvis A- og B-niveau. Indledningsvis følger 
lovtekst og vejledning til den mundtlige prøveform. Herefter følger 2 vejledende forslag til 
eksamensopgaver på A-niveau og to forslag til B-niveau.  

Til orientering blev der udarbejdet et notat til den mundtlige eksamen på B-niveau sommeren 2019. 
Dette notat erstatter altså tidligere notat.  

2 Lovtekst og vejledning til den mundtlige prøveform 
I afsnit 4.2 Prøveformer i læreplanen (2017) for virksomhedsøkonomi A- og B-niveau fremgår 
følgende:  
 
”Den mundtlige prøve  
 
Mundtlig prøve på grundlag af et PBL forløb fra undervisningen, jf. pkt. 3.2., og en opgave med et antal 
bilag. Opgaverne med bilag sendes til censor forud for prøvens afholdelse.  
 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.  
Eksaminationen er todelt. Den ene del består af eksaminandens korte præsentation, 5 til 7 minutter, af et 
selvvalgt PBL forløb fra undervisningen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del 
tager udgangspunkt i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem eksaminand og 
eksaminator. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele.  
 
Den enkelte opgave må højst anvendes ved tre eksaminationer på samme hold. Opgaverne skal i al 
væsentlighed dække de faglige mål og kernestoffet.” 1 
 
I vejledningen (2019) til læreplan for virksomhedsøkonomi A- og B-niveau udfoldes dette punkt:  
En god prøveafvikling forudsætter generelt at eksaminationsgrundlaget er i orden. 
Eksamensopgaverne skal indeholde et ukendt bilagsmateriale med et antal spørgsmål i tilknytning 
hertil. Eksamensopgaverne vil derfor normalt indeholde mindre artikler, grafer, oversigter og 
lignende.  
 
Spørgsmålene til opgaverne skal lægge op til, at eksaminanden får lejlighed til at demonstrere evnen 
til at anvende sin faglige viden. Spørgeformerne skal være kendte fra undervisningen. Ligeledes er det 
væsentligt, at spørgsmålene er opbygget med stigende taksonomi.  
 
Eksamensopgaverne bør alle være forsynet med en overskrift, der angiver kernestofområdet. 
Ligeledes er det væsentligt, at det udleverede bilagsmateriale er aktuelt, og at det er tilpasset længden 
af forberedelsestiden, således at ca. halvdelen af forberedelsestiden bruges til at sætte sig ind i 
bilagsmaterialet, og den anden halvdel bruges til at disponere svarene på de stillede spørgsmål. Der 
kan være mange informationer i tabeller, grafer, oversigter og lign. Det skal der tages hensyn til, når et 
bilagsmateriales omfang skal vurderes. I øvrigt er det væsentligt, at bilagsmaterialets læsbarhed er af 
en sådan kvalitet, at eksaminanden i forberedelsestiden ikke hæmmes af ulæselige artikler, tabeller 
eller grafer og uvedkommende tekst.  
 
Den ene del af den mundtlige prøve omfatter eksaminandens korte præsentation af et selvvalgt PBL 
forløb fra undervisningen. Eksaminanden har 5 til 7 minutter til præsentationen og må derfor 
fokusere på de centrale analyser og konklusioner fra PBL-forløbet. De uddybende spørgsmål tager 

                                                           
1 Læreplan i virksomhedsøkonomi A og B (2017) 



 

4 
Maj 2020 

afsæt i elevens præsentation, og er således ikke forberedte af hverken eksaminanden eller 
eksaminator.  
Den anden del tager udgangspunkt i den trukne opgave og former sig som en samtale mellem 
eksaminand og eksaminator. 2 
 
Hvis eksaminanden synes det er hensigtsmæssigt at indlede med den ukendte, trukne opgave lader 
læreplanen dette være en mulighed. Der skelnes blot mellem en tidsmæssig ligelig fordeling mellem de 
to dele. Der kan være både fordele og ulemper ved at starte med den trukne opgaver. Disse forhold kan 
med fordel drøftes med eleverne som en del af eksamensforberedelsen.  
 

2.1 Uddybning af den ene del (ca. 15 min.)  
Eksaminanden indleder med en præsentation – et oplæg på ca. 5-7 min. Oplægget kan med fordel være 
med udgangspunkt i PowerPoint-præsentation, men produktet kan fx også være en poster. For at 
eleven ikke skal bruge for lang tid af sin præsentation på teorigennemgang, og netop har fokus på de 
centrale analyser og konklusioner, kan følgende ramme være hensigtsmæssig for eleven at følge:  
 

1. Hvilke faglige problemer/problemstillinger arbejdede du med i forløbet?  
Hvorfor var problemet interessant, væsentligt? (heri kan der indgå en meget kort præsentation 
af virksomheden - altså konteksten).  

2. Hvad var løsningen på problemet/problemstillingen? Hvis ikke du kom frem til en løsning kan 
du præcisere, hvorfor det ikke var tilfældet og hvad du kunne gøre for at løse problemet.  

3. Hvilke faglige metoder og værktøjer anvendte du for at løse problemet, og hvad betød de for 
resultaterne? Herunder kort, hvordan du gennemførte informationssøgningen?  

4. Hvilke faglige mål var i spil i forløbet?  

Efter elevens oplæg stiller eksaminator uddybende spørgsmål. Spørgsmålene tager udgangspunkt i 
elevens præsentation.  
 

2.2 Uddybning af den anden del (ca. 15 min.)  
Forberedelsestiden på både A- og B-niveau er 30 min. Som anvist i vejledningen er det væsentligt at 
bilagsmaterialet er aktuelt og tilpasset længden af forberedelsestiden, så ca. halvdelen af 
forberedelsestiden bruges til at sætte sig ind i bilagsmaterialet, og den anden halvdel bruges til at 
svare på de stillede spørgsmål. Da tiden er knap, kan det være en mulighed at undlade det 
redegørende spørgsmål i eksamensopgaven. Det sidste spørgsmål kan lægge op til, at eleven har 
mulighed for at åbne og perspektivere til øvrige kernestofsområder.  
 
Der henvises i øvrigt til dokumentet: Fokuspunkter ift. de mundtlige prøveformer, som er udarbejdet på 
baggrund af undervisernes evalueringer og input fra den mundtlige eksamen, sommerterminen 2019. 
Dokumentet kan, sammen med dette dokument findes her: emu.dk/hhx/virksomhedsokonomi 
 
Eksamensopgaverne som er præsenteret slutteligt i dette notat skal ikke tolkes som paradigmatiske 
eksempler, men følger vejledningens anvisninger og giver et billede af omfang på bilagsmaterialet, 
mulig stilladsering i spørgeformer samt niveau. Til orientering er B-opgaverne fra notatet 2019 og 
derfor er bilag af ældre dato, men tjener forsat ovennævnte formål.  

                                                           
2 Vejledningen til læreplan i virksomhedsøkonomi A og B (2019) 

https://emu.dk/hhx/virksomhedsokonomi
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3 Bedømmelse  
Elevernes mundtlige præsentation bedømmes i forhold til fagets mål. Faget har kompetencetænkte 
mål, som forenklet kan oversættes til: ”Eleverne skal med indsigt kunne anvende fagets teori i 
løsningen af udvalgte økonomiske problemer".  
 
Det er væsentligt at gøre sig klart, at der er forskel på bedømmelseskriterierne på A- og B-niveau.  
Med gult (nedenfor), tydeliggøres forskelle på de to niveauer og belyser derved også en lempelse af 
bedømmelseskriterierne på B-niveau. Vi kan som bedømmer altså ikke stille de samme krav til en B-
niveau elev som til en A-niveau elev.  
 
En bedømmelse bygger altid på et skøn ud fra en helhedsvurdering. Af læreplanens afsnit 4.3 fremgår 
det:    
”Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som 
de er angivet i pkt. 2.1 Ved begge prøver gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens 
præstation.” 3 
 

3.1 Faglige mål (A-niveau) 
”Eleverne skal kunne,  

− afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

− identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold  
− anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optimering, og forklare 

modellernes forudsætninger  
− udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhænge 

mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst  
− indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og 

vurdere informationernes troværdighed og relevans  
− fortolke og formidle informationer om virksomhedsøkonomiske forhold bredt og i samspil med 

andre fag  

− udvælge og anvende relevante matematiske og digitale værktøjer.” 4 

 
3.2 Faglige mål (B-niveau) 
”Eleverne skal kunne  

− afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi, herunder demonstrere 
viden og kundskaber om fagets identitet og metoder  

− identificere, formulere og løse afgrænsede problemer, der knytter sig til en virksomheds 
økonomiske forhold  

− anvende virksomhedsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger  

− udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgrænset kontekst og i samspil med 
andre fag  

− bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende økonomiske forhold, 
herunder kunne vurdere informationernes troværdighed  

− fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold  

− anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber.” 5  

                                                           
3 Læreplan, virksomhedsøkonomi A og B 2017 
4 Læreplan, virksomhedsøkonomi A-niveau 2017 
5 Læreplan, virksomhedsøkonomi B-niveau 2017 
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4 Elevens hjælpemidler 
Eleven må gerne medtage sin PC til selve eksaminationen og anvende denne som støtte i 
eksamenssituationen.  

Det er ikke tilladt at bruge internettet ved den mundtlige prøve i virksomhedsøkonomi. Der findes dog 
en række undtagelser fra denne regel, som følger her: 

- For digitale lærebøger, der er benyttet i undervisningen og står på undervisningsbeskrivelsen, 
gælder, at eleverne gerne må bruge hele lærebogen og er ikke kun begrænset til enkelte dele af denne i 
forberedelsen. 

- Alle noter, egne arbejder mv., som eleven vil bruge til den mundtlige prøven, skal opbevares lokalt på 
elevens computer, hvilket vil sige, at eleven skal kunne benytte dem uden internetadgang. Hvis der er 
noter mv., der ikke kan opbevares lokalt på elevens computer, kan skolen/læreren give lov til at 
benytte dem via internettet. Det betyder bl.a., at noter fra fx Google Drev, Microsoft OneDrive eller 
andre cloud-tjenester skal downloades til elevens computer, ligesom Dropbox og fildelingstjenester 
skal lukkes ned eller gøres offline, så de ikke synkroniserer med andre gennem internettet. 

- Eleven må benytte alle digitale hjælpemidler, der kan opbevares lokalt på elevens computer, og som 
virker offline. Det betyder, at hvis et digitalt hjælpemiddel skal bruge internettet for at fungere eller 
kun kan bruges via internettet, må det ikke benyttes til prøverne.  

- Det er tilladt at benytte online ordbøger.  

Generelt er reglerne for elever på den nye reform beskrevet i § 6 i  
Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser: LINK  
og i vejledningen til denne: LINK 

 

Indhold: Eksempel på karakterbeskrivelser for mundtlige prøve 

  Mundtlig prøve 

12 Fremragende Samtalen er udtømmende i forhold til fagets mål. Eleven strukturerer, 
formidler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og demonstrerer 
faglige færdigheder med få uvæsentlige mangler. Eleven kan med ingen 
eller få uvæsentlige mangler diskutere og vurdere virksomhedsøkonomiske 
problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og 
international kontekst.  

7 God Samtalen opfylder fagets mål med en del mangler. Eleven strukturerer, 
formidler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og demonstrerer 
faglige færdigheder med en del mangler. Eleven kan, med en del mangler og 
i nogen grad diskutere samt vurdere virksomhedsøkonomiske 
problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og 
international kontekst.  

02 Tilstrækkelig Samtalen er den minimalt acceptable i forhold til fagets mål. Eleven 
strukturerer, formidler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og 
demonstrerer faglige færdigheder på et acceptabelt minimum. Eleven kan 
på et acceptabelt minimum i ringe grad diskutere og vurdere 
virksomhedsøkonomiske problemstillinger med anvendelse af fagets teori i 
en virkelighedsnær og international kontekst.  

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/doc18/180406-vejledning-til-eksamensbekendtgoerelserne.docx?la=da
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Eksempel, opgave 1 (Virksomhedsøkonomi A) 
 

 
Emne: Investering og rentabilitet 
 
 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag bedes du besvare følgende spørgsmål:  
 

Spørgsmål 1  
Redegør for, hvilke investeringsårsager, der lægger til grund for købet af de nye Bystronic 10 kW 
fiberlasere.    

 
Spørgsmål 2  
Analyser de fremkomne beregninger i investeringskalkulen i bilag 2 og vurder om investeringen er 
lønsom.  

 
Spørgsmål 3  
Forklar, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre. 

 
Spørgsmål 4  
Diskuter og vurder, med udgangspunkt i Du Pont-pyramiden, hvordan investeringen i Bystronic 10 kW 
fiberlasere kan påvirke virksomheden IQ Metals rentabilitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlagt:  
Bilag 1: Storordre kræver kæmpe investering, Jern og Maskinindustrien 
Bilag 2: Investeringskalkule, Bystronic 10 kW fiberlasere 
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Bilag 1 – opgave 1 (VØA)  

  
Storordre kræver kæmpe investering 
Jern og Maskinindustrien, d. 14. februar 2020  
 
IQ Metals polske fabrik bliver opgraderet på en lang række kompetencer - mere end 40 mio. kroner 
investeres i maskiner og robotter. I øjeblikket er teknikere i gang med at installere robotter og 
bearbejdningscentre for millioner på IQ Metals fabrik i Stettin i Polen.  

For når underleverandørens nye gigantiske partnerskab er oppe i fulde omdrejninger, skal der hver 
dag laserskæres, bukkes og svejses cirka 45 tons materiale. 

- Vi har foreløbigt investeret på den anden side af 40 mio. kr. i nye maskiner, og hertil kommer også 
tilhørende tekniske installationer. Alene til den nye partnerskabsaftale kommer vi til at forbruge 9.500 
tons stål om året, siger administrerende direktør og medejer Bo Fischer Larsen, IQ Metal. 

Han forventer, at produktionen er oppe i højeste gear inden nytår. 

Kæmpe fiberlaser installation 
Sidste sommer underskrev IQ Metal en lang partnerskabsaftale med en tysk koncern inden for 
kommercielle køretøjer. Det kræver nyt produktionsudstyr, og investeringerne tæller blandt andet tre 
store 4x2 m Bystronic 10 kW fiberlasere. 

Maskinerne er netop blevet installeret, og om et par måneder bliver fiberlaserne forbundet med et 10 
meter højt 2-tårns 300 tons fuldautomatisk pladelager, som sikrer kontinuerlig, daglig drift og 
ubemandet produktion i weekenderne. 

- Kapacitetsbehovet til den nye partnerskabsproduktion svarede til lidt mere end 1,5 af de store 10 kW 
maskiner, men da vi valgte at implementere tre maskiner, er det fordi, at vi også har ambitioner om at 
geare op på resten af vores forretning, siger direktøren. 

- Skærer vi for eksempel i 5 mm stål, som er det. vi gør mest i, er hastigheden op til 6 gange højere på 
en 10 kW fiberlasere i forhold til de traditionelle Co2-lasermaskiner. 

Det betyder, at de fire maskiner, som hidtil har løftet den nuværende omsætning, reelt bliver i 
overskud. Så på salgssiden kommer vi ikke til at hvile på laurbærrene. 

Langt færre mandetimer 
Storkundeproduktionen er så småt ved at gå i gang. De første prototyper er produceret, og Bo Fischer 
Larsen regner med snart at få valideret den første 0-serie. Derefter går underleverandøren i gang med 
at producere de første moduler til levering.  

10 procent af de færdigsvejste moduler skal 3D-opmåles. Derfor er der også investeret i et 3D laser 
tracker system, som opmåler konstruktioner på op til 20 m længde.  

- En stor del af de nye medarbejdere er allerede på plads. Vi har besøgt producenter af 
sammenlignelige produkter, som anvender 10 gange så mange medarbejdere i forhold til vores 
planlagte set-up, men med teknologi og automatisering, vores nuværende knowhow og en god portion 
dansk DNA, håber IQ Metal at kunne løfte opgaven. 

Et stort trin op 
Investeringsrunden kalder Bo Fischer Larsen for et kæmpe step op. Han sammenligner udviklingen 
med nogle år tilbage, da underleverandøren besluttede sig for at gå ind i offshore. Dengang løftede IQ 
Metals sine svejsekompetencer og udviklede sig sammen med et par krævende kunder. 
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- Nu hæver vi igen overliggeren. Vores 40 manuelle certifikatsvejsere og de syv svejserobotter i vores 
eksisterende produktion udvides med nyere teknologi til automatiserede kritiske svejsninger af større 
konstruktioner, uddyber han. 

 

 

Billede: Bystronic 10 kW fiber laser  
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Bilag 2 – opgave 1 (VØA)  

 

Investeringskalkule, Bystronic 10 kW fiberlasere 

 
 

 
    Tabel: Eksempel, egen tilvirkning  

  

  

 34.500.000 

Installationsomkostninger  320.000 

 65.000 

 6.190.000 

 650.000 

 395.000 

 8 

9%

Faktor Nutidværdi

kr. kr. kr. kr. kr.

0 -34.820.000 -34.820.000 1,00000 -34.820.000

1 6.445.000 6.445.000 0,91743 5.912.844

2 6.445.000 6.445.000 0,84168 5.424.628

3 6.445.000 6.445.000 0,77218 4.976.723

4 6.445.000 6.445.000 0,70843 4.565.800

5 6.445.000 6.445.000 0,64993 4.188.808

6 6.445.000 6.445.000 0,59627 3.842.943

7 6.445.000 6.445.000 0,54703 3.525.636

8  65.000 6.445.000 6.510.000 0,50187 3.267.149

I alt -34.755.000  51.560.000  16.805.000 884.531

Kalkulationsrente p.a., %

År
Investering / 

scrapværdi
Indtjening      

Netto-

betalingsstrøm           

Rente 9 %

Anskaffelsessum for Bystronic 10 kW fiberlasere, kr. 

Scrapværdi, kr.

Dækningsbidrag pr. år

Årlig lønbesparelse, kr. 

Årlige kontante kapacitetsomkostninger, kr.

Levetid, år
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Eksempel, opgave 2 (Virksomhedsøkonomi A) 
 

 
Emne: Logistisk effektivitet  
 
 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag bedes du besvare følgende spørgsmål:  
 

Spørgsmål 1  
Analyser, hvordan investeringen i lagerautomater har påvirket AV Form A/S logistiske effektivitet.  

 
Spørgsmål 2  
Diskuter, hvordan AV Form A/S har kunne finansiere investeringen i lagerautomaterne.  

 
Spørgsmål 3  
Vurder, hvordan investeringen i lagerautomaterne har påvirket virksomhedens indtjeningsevne og 
kapitaltilpasningsevne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlagt:  
Bilag 1: Nyt lagersetup øger effektiviteten med over 40%, LTL.dk 
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Bilag 1 – opgave 2 (VØB)  

 

Nyt lagersetup øger effektiviteten med over 40% 

Uddrag, LTL.dk, fredag d. 19. oktober 2019 

 

Av Form høster nu frugten af deres investering i la-

gerautomater og opgradering af WMS-system6. La-

ger og arbejdsgange er blevet optimeret ved hjælp af 

de nye teknologier, og det har både øget effektivite-

ten og nedbragt omkostningerne 

 

Begejstringen vil ingen ende tage hos Av Form A/S i 

Herning, som har optimeret sit lager gennem anvendelse af nye teknologier. Virksomheden har opnået 

stor vækst og har derfor valgt at flytte til et større lager og investere i lagerautomater. Lagerets højde 

har gjort det muligt at implementere otte lagerautomater. 

Det betyder, at man udnytter lagerets højde fremfor gulvplads. Derved kan man opbevare langt flere 

varer og tilgå dem på en mere effektiv måde. Ligeledes passer lagerautomaterne godt sammen med 

det logistiske flow i virksomheden. 

 

Et veltrimmet lager 

Lageret omfatter både et manuelt lager og et automatiseret lager, som styres af WMS-systemet Logia. 

WMS-systemet er integreret med virksomhedens ERP-system, så stamdata bliver udvekslet mellem 

systemerne. På den måde binder Logia hele logistikken sammen og forbedrer effektiviteten, minime-

rer fejl samt reducerer omkostningerne. 

Udover at benytte sig af nye teknologier sørger virksomheden også for at trimme lageret og indrette 

det hensigtsmæssigt, så man udnytter lagerets fyldningsgrad bedst muligt. Endvidere plukker medar-

bejderne varerne direkte i forsendelsesemballage, så man har så få håndteringer som muligt. 

- Vi har nedbragt vores lageromkostninger med 22 %, hvilket har gjort os mere konkurrencedygtige. 

Herudover er plukkeeffektiviteten på lageret øget med 40,6 % over de sidste tre år. Det betyder, at vi 

kan ekspedere flere ordrer med den samme kapacitet, fortæller administrerende direktør Marianne 

Sørensen, som er yderst tilfreds med den positive udvikling. 

 

En moderne virksomhed 

Av Form er en familieejet virksomhed, som har været leverandør af materialer inden for leg, læring og 

kreativitet til skoler og institutioner siden 1972. I dag har virksomheden over 10.000 varenumre i sit 

sortiment og sælger både til B2B-markedet og B2C-markedet i de skandinaviske lande. 

Desuden har virksomheden et højt ambitionsniveau og betragter stilstand som tilbagegang. Dette er 

blandt andet årsagen til, at virksomheden implementerede lagerstyringssystemet Logia og udskiftede 

plukkevogne og ordresedler til iPads, håndscannere og plukketrucks. 

WMS-systemet Logia styrer hele Av Forms lager - både det manuelle og det automatiske lager. 

                                                           
6 WMS er en forkortelse for Warehouse Management System som er et lageradministrationssystem.  

Billede: Lagerautomat ved AV Form A/S 
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Beslutningen om at udskifte det daværende WMS-system til Logia blev truffet i 2010. Virksomheden 

var interesseret i et lagerstyringssystem, som med tiden kunne udvides til også at kunne styre et auto-

matiseret lager. Ligeledes skulle brugergrænsefladen være intuitiv og nem at tilgå. På baggrund af 

disse ønsker faldt valget på Logia fra Logimatic i Aalborg, og løsningen blev implementeret i 2011. 

 

En lønsom investering 

I 2016 flyttede Av Form alle virksomhedens aktiviteter til et nyt lager, da det forhenværende lager var 

blevet for småt og ikke længere levede op til virksomhedens behov. Samtidig med flytningen til det nye 

lager blev lagerautomaterne implementeret, og lagerstyringssystemet blev opgraderet til den nyeste 

version. I dag er de nye teknologier integreret og forankret i Av Form. 

- Det er naturligvis en stor investering, men vi har ikke råd til at lade være. Vores marked er præget af 

hård konkurrence, og vi er derfor nødsaget til at holde vores omkostninger nede for at være konkur-

rencedygtig. Logia har forbedret processerne markant, og vi ser en stor værdi i WMS-systemet, siger 

Lene Baadsgaard, som er projektchef for forretningsudvikling og Supply Chain hos Av Form. 

 

Strategiske udviklingspartnere 

I 2011 vakte implementeringen af lagerstyringssystemet bekymring, frustration og modstand blandt 

medarbejderne. Medarbejderstaben blev dog relativt hurtigt positivt indstillet over for teknologien og 

begyndte at komme med nye input til forbedringer af processerne. Dette har udviklet sig til et udbytte-

rigt samarbejde mellem Av Form og Logimatic, idet Av Form giver inspiration til ny funktionalitet i Lo-

gia. 

- Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Av Form og betragter virksomheden som vores strategi-

ske udviklingspartner. Av Forms udvikling fører til nye behov, og det er med til at sikre, at vores løs-

ninger konstant udvikles, kommenterer Niels Have, som er salgschef hos Logimatic. 

Av Forms investering i teknologi har effektiviseret arbejdsgangene og sikrer fuld udnyttelse af lageret. 

Som udgangspunkt består Logia af standardløsninger. Funktionerne er blandt andet udviklet på bag-

grund af samarbejdet med Av Form. De forskellige input til nye funktioner fra Av Form udvælges, så-

fremt løsningen har en generel karakter og ikke er kundespecifik. Standardløsninger er at foretrække, 

da det er lettere og mindre omkostningstungt at implementere og opgradere. 

 

Medarbejderne betyder alt 

Hos Av Form er man af den overbevisning, at en stor del af succesen skyldes virksomhedskulturen og 

medarbejdernes gåpåmod. De er blevet omstillingsparate og gode til at tage de nye teknologier i brug. 

- Det er vores opfattelse, at implementeringen af de nye teknologier på sigt kan blive den afgørende 

faktor for virksomhedens konkurrenceevne og overlevelse. Det skal dog understreges, at vores vigtig-

ste ressource i virksomheden stadigvæk er vores dygtige medarbejdere. Uden dem var vi ingenting, 

uddyber direktør Marianne Sørensen. 

Teknologierne er altså kommet for at blive, og i samspillet med de menneskelige ressourcer er Av 

Forms position blevet styrket markant på det konkurrenceprægede marked. 
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Eksempel, opgave 3 (Virksomhedsøkonomi B) 
 

 
Emne: Opstart af virksomhed og årsrapporten  
 
 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag bedes du besvare følgende spørgsmål:  
 

Spørgsmål 1  
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mate.Bike 
International IVS.  

 
Spørgsmål 2  
Forklar begrebet crowdfunding, og redegør for hvilke andre finansieringsmuligheder en 
opstartsvirksomhed som Mate.Bike International IVS har.  

 
Spørgsmål 3  
Analyser de væsentligste områder/byggesten i Mate.Bike International IVS’ forretningsmodel.  

 
Spørgsmål 4  
Diskuter og vurder hvilke af Mate.Bikes International IVS’ interessenter, der kan have interesse i 
virksomhedens regnskab. 
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Vedlagt:  
Bilag 1: Elektrisk cykelkomet har alvorligt rod i regnskabet, Berlingske Business 

Bilag 1 – opgave 3 (VØB)  
 
Elektrisk cykelkomet har alvorligt rod i regnskabet  
Uddrag, Berlingske Business d. 25. februar 2019  
 
Den danske forhandler af smarte elcykler, Mate.Bike, har over det seneste halve år sat europæisk re-
kord ved at hente mere end 100 mio. kr. hjem i en crowdfunding-kampagne. Men hjemme på kontoret 
i København har de to søskende bag selskabet tilsyneladende slet ikke styr på regnskaber og den lov-
givning, der skal overholdes, når man driver virksomhed. Bestillingerne på den urban-smarte, sam-
menklappelige elektriske cykel, Mate, bliver ved med at tikke ind på crowdfunding-platformen Indie-
gogo. Med bestillinger for knap 16 mio. dollar eller mere end 100 mio. kr. har den danske opstartsvirk-
somhed Mate.Bike lavet den bedste crowdfunding-kampagne i europæisk crowdfundings historie. Suc-
cesen har skabt omtale i internationale medier som Forbes, The Verge og den italienske udgave af Wi-
red, ikke mindst fordi Mate.Bikes produkt rammer lige ind i en kæmpestor global interesse for el scoo-
tere og elcykler.  
 
Men succesen har haft en pris.  
 
Hjemme på kontoret på Vesterbro i København er de to søskende bag Mate.Bike, Julie Kronstrøm Car-
ton og Christian Adel Michael tilsyneladende blevet overvældet af de regnskabsmæssige praktikalite-
ter, som følger med at stå med en global forretning nærmest fra den ene dag til den anden.  
 
Flere lovovertrædelser  
Det seneste regnskabsår 2017/18, hvor Mate.Bike har leveret 7.500 cykler til kunder i 52 lande på 
baggrund af virksomhedens første crowdfunding-kampagne, har det knebet gevaldigt for de to stiftere 
med at holde styr på regnskabet.  
 
Det har afstedkommet en stribe anmærkninger fra virksomhedens revisor, BDO, fremgår det af virk-
somhedens årsregnskab, som i øvrigt blev afleveret med ulovlig forsinkelse i begyndelsen af januar i 
år.  
 
Ifølge revisoren har Mate.Bike overtrådt momslovgivningen, kildeskattelovens bestemmelser om ud-
betaling til kapitalejeren, årsregnskabslovens frist for indsendelse af årsrapport og bogføringsloven.  
»Selskabet har efter vores vurdering ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om, at bogføring 
skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til sel-
skabets art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelsen af bogføringslovgivnin-
gen,« skriver revisoren blandt andet.  
 
Mate.Bike erkender sit ansvar  
Christian Adel Michael erkender i et e-mail-svar til Berlingske, at Mate.Bike ikke har haft helt styr på 
tingene, og forklarer det med, at virksomheden er meget ny, og betræder ukendt territorium ved at 
bygge en virksomhed op fra ingenting til en stor millionomsætning på kort tid ved hjælp af crowdfun-
ding.  
 
»Vi er en ung virksomhed, der er vokset fra nul til 100 millioner på ingen tid. Vi holder til i Danmark, 
producerer i Asien og leverer til hele verden. Samtidig er vores forretningsmodel født af crowdfun-
ding, som en forholdsvis ny måde at drive virksomhed på. Der findes ingen lærebøger på dette område, 
så der har været nok at se til«, skriver Christian Adel Michael, og henviser blandt andet til, at Mate.Bike 
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selv har måttet udvikle et system fra bunden til at håndtere moms- og toldbetalinger i de mange lande, 
de leverer til, da crowdfunding-sitet Indiegogo ikke har den feature.  
»I den forbindelse er der opstået nogle fejl, men dem er vi ved at råde bod på,« skriver Christian Adel 
Michael.  
 
Mate.Bike har også rettet en række af de andre fejl og arbejder ifølge Christian Adel Michael fortsat på 
at professionalisere virksomheden.  
»Vi accepterer at tage ansvar for, at ikke alt er gjort optimalt, og vi arbejder med stor passion og entu-
siasme på at professionalisere vores virksomhed,« skriver han til Berlingske.  
 
Ramt af crowdfunding-syge  
Det er langtfra første gang, at cykelfirmaet kører ind i problemer. Tilbage i efteråret 2017 blev selska-
bet beskyldt for i strid med loven at holde penge tilbage fra kunder, der ikke havde modtaget deres 
cykler og krævede pengene tilbage. Samtidig stod kunder i kø med kritik af manglende leverancer.  
Forbrugerrådet Tænks Vagn Jelsøe gik sidste år ud og opfordrede selskabet til at få styr på tingene, og 
vagthunden har gentagne gange understreget, at crowdfunding-kunder er stillet som almindelige for-
brugere. Mate.Bike har erkendt, at der har været leveranceproblemer som følge af »crowdfunding-
syge«, der er slang for virksomheder, hvor efterspørgslen til et nyt produkt langt overstiger selskabets 
evne til at levere de indkøbte varer.  
 
De to stiftere bag Mate.Bike havde oprindeligt sat sig som mål at sælge 100 cykler. De solgte 7.500 i 
den første crowdfunding-kampagne og har nu solgt mere end 12.000 cykler via den nye Indiegogo-
kampagne. Sidste år erkendte selskabets direktør Christian Adel Michael imidlertid, at selskabet havde 
fået nogle dyrt købte erfaringer i de første leveår, der vil gøre dem i stand til at leve op til sine forpligti-
gelser.  
 
»Med de – dyrt købte – erfaringer vi har gjort os i de tidlige år, er jeg rolig ved, at det er realistisk. Vi 
kan dokumentere, at vores levering er fin, og at vi lever op til kravene på crowdfunding-platformen,« 
skrev han i en e-mail til Berlingske tilbage i august. 

 

 

Billede: Bike Mate cykel 
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Eksempel, opgave 4 (Virksomhedsøkonomi B)  
 
 
Emne: CSR-rapportering og rentabilitet  
 
 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag bedes du besvare følgende spørgsmål:  
 
 
Spørgsmål 1  
Redegør kort for begrebet Corporate Social Responsibility. Inddrag bl.a. begreberne stakeholder og 
shareholder value.  

 
Spørgsmål 2  
Med udgangspunkt i bilag 2, bedes du analysere udviklingen i udvalgte CSR-nøgletal 2015-17 fra 
Salling Group A/S.  

 
Spørgsmål 3  
Diskuter fordele og ulemper som virksomheden Salling Group A/S kan opnå ved øget fokus på CSR. 

 
Spørgsmål 4 
Vurder, med udgangspunkt i Du-Pont pyramiden, hvad den øgede fokus på CSR, på kort og lang sigt, 
kan betyde for Salling Group A/S’ rentabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt:  
Bilag 1: Den grønne krig mellem de røde og de blå købmænd, Børsen  
Bilag 2: Udvalgte CSR-nøgletal – Salling Group A/S, CSR report 2017 
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Bilag 1 – opgave 4 (VØB)  
 
Den grønne krig mellem de røde og de blå købmænd  
Børsen d. 18. december 2018  
 
Coop og Salling Group udkæmper en indædt kamp om at komme med de mest ansvarlige udmeldinger 
og projekter. CSR skal lokke kunder til.  
 
Virksomheder, der er lidt skeptiske overfor, om CSR skaber værdi og flere kunder, kan med fordel 
skæve til dagligvarebranchen. Her udspiller der sig en veritabel krig, hvor våbnene er ansvarlighed, 
miljøtiltag og grøn profil.  
 
Krigsbyttet er de danske forbrugeres indkøbskroner. Traditionelt har det altid været Coop - som 
mange kunder stadig kalder for "Brugsen" - der har siddet tungt på den ansvarlige dagsorden. Det røde 
hold i Coop har i årtier været dem, der gør lidt ekstra for økologi, dyrevelfærd, sundhed og madkvali-
tet. I blåt ringhjørne fandt man hovedkonkurrenten - det tidligere Dansk Supermarked. Stærke på ind-
tjening, vækst og tonsvis af salgsaviser med benhårde slagtilbud, der kunne lokke flere kunder ind i 
Føtex, Bilka og Netto. Men bløde værdier og social ansvarlighed har aldrig været det, de stålblå køb-
mænd dyrkede mest. Men indenfor det seneste år er rollerne byttet om. Efter sit navneskift, hvor 
Dansk Supermarked blev til Salling Group - og hvor topchef Per Bank erklærede, at nu skulle kunderne 
også kende den sociale side af detailkoncernen bedre - så har blåt hold kastet sig ud i en veritabel grøn 
krig mod sine røde rivaler i Coop.  
 
Værdikrig  
Der er næppe gået en måned, uden at Salling-siden har lanceret nye ansvarlighedstiltag. Ned med 
madspild, ud med plastikbestik, pant på plastposer, væk med cigaretterne ved kassen - og frem med 
grisekød opdrættet uden antibiotika. Idélisten til nye CSR-tiltag fra hovedsædet vest for Aarhus er 
øjensynligt endeløs. "Det er en sand værdikrig, der udspiller sig. Og den kører for fuldt skrald, efter at 
Salling Group er kommet fri af Mærsk," siger detailhandelseksperten Flemming Birch. Han drager pa-
ralleler til det, som ofte kaldes "Storbritanniens grønne krig". I midten af 00'erne kæmpede de store 
britiske dagligvarekæder nemlig en lignende indædt kamp om, hvem der kunne fremstå mest ansvar-
lig og miljøbevidst.  
Og krigen har effekt. Selvom Mads Hvitved Grand, vice president i Salling Group med ansvar for 
kommunikation og CSR, ikke mener, at grønne tiltag vinder koncernen kunder her og nu, så kan de blå 
købmænd, der måler alting nidkært, også måle en effekt her:  
 
Fair kamp 
"Vi kan se, at omverdenen betragter det positivt. Vi har målt vores omdømme både før og efter 
navneskiftet, og det er tydeligt positive tendenser for os på de bløde værdier," siger Mads Grand. For 
Coop er den nye tilstand en udfordring. Coops CSR-chef, Signe D. Frese, siger uden forbehold ja til 
spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en grøn krig: "Ja, kunderne vil vide, hvad de køber, og hvad 
virksomheden står for. Det er helt fair, at der er kamp om dette. Hvis vi skal skabe en bedre verden, er 
det godt, at der er flere om buddet, der presser hinanden," siger hun.  

Alligevel er det tydeligt, at Coop ikke er helt tilfreds med en tilstand, hvor både Salling Group - og 
opkomlinge som Rema og Lidl - også byder ind med ansvarlighedstiltag, der tager sig godt ud i en 
tilbudsavis: "Nogen synes åbenbart, at ansvarlighed er noget, der skal opgøres i antal presseklip. Men 
vi mener, man skal skabe reelle forandringer. Det er ikke nok, at man afskaffer plastikbestik. Man bør 
arbejde for at skabe mere bæredygtig emballage i hele sin værdikæde. Ellers bliver det hele bare et 
spørgsmål om at producere clickbait til medierne," mener Signe Frese. Detailekspert Flemming Birch 
er ikke overrasket over retorikken: "Det er aldrig rart at blive presset på hjemmebanen og på den 
dagsorden, man traditionelt har haft for sig selv." 
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Bilag 2 – opgave 4 (VØB)  
 
Udvalgte CSR-nøgletal – Salling Group A/S 

 

Salling Group CSR-report 2017 


