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Titel 
 

 

Fagområde 
(sæt kryds) 

 Økonomi/ 
ress.styring 
X 

 Kommunikation 
og formidling 

 IT 
/Digitalisering 

 Salg og 
Markedsføring 
 

Model  
(sæt kryds hvis 
muligt) 
 

 TOP-UP - 
specialisten 

 BYG-UD - 
generalisten 

 Genvej – 
Merit/RKV 
X 
 

 Bliv-klar 

Erhvervsskole og 
kontaktperson / 
kontaktoplysning
er 
 
 

Niels Brock – Jan Baumgarten – jbau@niels.brock.dk 
ZBC – Henning Hartwig  - hhar@zbc.dk 
 
 

Akademi-udbyder 
og kontaktperson 
/ 
kontaktoplysning
er 
 
 

Zealand Sjællands Erhvervsakademi  - Søren Goth Pedersen sope@zealand.dk 
 

Formål med 
denne 
kombination af 
AMU og AU 
 

At skabe mulighed for at overføre AMU økonomi -kurser på kvalifikationsramme 5 
til AU modulet Erhvervsøkonomi på uddannelsen Økonomi og Ressourcestyring.  

Målgruppe / 
kundegruppe 
 
Beskriv hvem 
forløbet 
henvender sig til 
 

Forløbet henvender sig til deltagere, der har regnskabsmæssig analytisk og evt. 
ledelsesmæssig erfaring eller gennemgået  AMU kurser inden for økonomi og 
regnskab på niveau 5 på den Danske Kvalifikationsramme for Livslang læring 

Ønsket udbytte 
 
(fx adgang til AU, 
eller forkortet AU-
modul) 
 

AMU kursisten skal kunne  få adgang til et forkortet forløb i AU Erhvervsøkonomi på 
basis af en delvis merit, eller en RKV-vurdering for deltagere, der har 
regnskabsmæssig analytisk og evt. ledelsesmæssig erfaring. 

AMU-mål og navn 
på alle anvendte 
AMU-mål 
 

45959 Likviditetsstyring 
45973, Likviditets- og balancebudgettering 
48297 Investering og finansiering 
 

Tilrettelæggelse 
af AMU-forløb 
 
Beskriv antal 
dage, fordeling 

 
Der tilrettelægges et AMU forløb med 3 AMU kurser, der er dækkende for det 
faglige indhold i AU Erhvervsøkonomi. I alt vil disse 3 AMU kurser strække sig over 5 
dage. Det tilrettelægges således, at de første 2 AMU kurser (45959 – 
Likviditetsstyring, samt 45973 – Likviditets- og balancebudgettering)  afvikles på 3 
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over antal uger, 
indhold osv 
 
Prøver I AMU 
vedlægges 

dage i den 1. uge af forløbet og AMU kurset 48297 Investering og finansiering 
afvikles over 2 dage i den 2. uge af forløbet. 
 
I oversigtsform vil forløbet komme til at se således ud: 
 

1. uge  45959 Likviditetsstyring    (1 dag) 
 45973 Likviditets- og balancebudgettering  (2 dage)
  
 

2. Uge 48297 Investering og finansiering  (2 dage) 
 

 
Efter hvert af de 2 første AMU kurser vil der være en central prøve (vedlagt), som 
skal bestås for at opnå et bevis for gennemførsel af kurset. 
 
For det tredje af AMU kurserne (48297) er der i øjeblikket ikke en central prøve, der 
kan vurdere, om kursisten har bestået kurset. Der skal derfor udvikles en central 
prøve i kurset, der kan verificere, at kursisten har opnået de kompetencer, der er 
angivet i AMU målene for kurset. 
 
Indhold i AMU kurserne: 
Emnerne, der vil blive gennemgået i de 3 AMU kurser, vil se således ud: 
 
 

Emner i kurset 45959 Likviditetsstyring  
  

Definition af likviditet  
  

Kapitalfremskaffelse – finansiering  
Finansiering med egenkapital  
Soliditetsgraden påvirker vilkårene for lånefinansiering  
Finansiering med fremmedkapital  
Langfristet fremmedkapital  
Forskellige langfristede låneformer  
Egenkapital kontra fremmedkapital 

Leasing – alternativet til selv at eje et aktiv 

Factoring 

Metoder til sammenligning af lånemuligheder  
Nutidsværdimetoden  

Betalingsbetingelsernes likviditetsmæssige konsekvenser  
Økonomiske nøgletal og likviditetsstyring  

Likviditet, soliditet og rentabilitet  
Likviditetsstyring ved hjælp af et økonomistyringssystem  

Indbetalings- og udbetalingsoversigter  
Fastsættelse af kapitalbehovet ud fra et likviditetsbudget  

 



Skema til dokumentation af udviklingsarbejdet, AMU / AU 

 
 

Marie-Louise Bredvig, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  18-11-2019 

 

Emner i kurset 45973 Likviditets- og 
balancebudgettering  

  

Budget og budgetprocessen  
Budgetarbejdets tilrettelæggelse  
Budgetproceduren  
Den passive budgetfase  
Den aktive budgetfase  

Det samlede budgetsystem  
Budgettets enkelte elementer  

Salgsbudget/rkedsføringsbudget  
Nøgletal og budgetter  

Hvad kan nøgletal fortælle  
Nøgletal beregning  

Andre budgetteringsmetoder  
  

 
 

Emner i 48297 Investering og 
Finansiering  
  

Investering  
Investeringskalkulen  
Kapitalværdimetoden  
Den interne rentefods metode  
Annuitetesmetoden  
Pay-Back metoden  
Valg mellem alternative investeringer  
Følsomhedsberegninger  
Nulpunktsberegninger  

  

Finansieringsbegreber  
Vertikale og horisontale balancestruktur  
Finansieringsformer  
Egenfinansiering  
Fremmedfinansiering  
Amortisationsformer  
Effektiv rente ved finansiering  
Beregning af kapitalværdi ved fremmedfinansiering 

Lån med variabel rente  
Rentesberegningsformler   
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Akademi-modul 
/uddannelse 
 

Økonomi- og Ressourcestyring 

Tilrettelæggelse 
af AU-modulet: 
 
Ved afkortet 
forløb beskrives 
antal dage, 
indhold – samt 
hvilke områder i 
studieordningen, 
der undervises i.  
 
Tilpasset 
lektionsplan 
vedlægges.  
Studieordning 
med markeringer 
vedlægges 
 

4 fremmødedage á 8 lektioner i et forkortet forløb i AU Erhvervsøkonomi fordelt 
over 2-3 mdr. 
 
Et afkortet forløb, hvor punkterne fra studieordningen gennemgås i forkortet 
udgave med færre opgaver end i det fulde forløb, da AMU-delen er opgavebaseret. 
Dette for at forberede de studerende til den videre færd på AU. Lektionsplan 
vedlægges. 
 
Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis 
og central anvendt teori og metode i forhold til:  

• Baggrunden for virksomhedens efterspørgselsforhold  
• Afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats  
• Markeds- og konkurrenceformer, herunder prisdifferentiering  
• Centrale omkostningstypers karakteristika  
• Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet  
• Totalbudgettets bestanddele og sammenhængen mellem disse  
• Beregning og vurdering af forskellige investeringers rentabilitet  
• Beregning og vurdering af forskellige finansieringsforslag  

 
Færdigheder  
Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at:  

• udarbejde afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og 
markedsforhold  

• udarbejde resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse  
• udarbejde investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger  
• udarbejde forslag til valg af finansiering  
• formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for 

central erhvervsøkonomi  
 
Kompetencer 
Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk 
erhvervsøkonomi  

 Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder 
og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi  

 

RKV / Merit: 
 
Kræver forløbet 
anvendelse af RKV 
eller merit?  
 
Hvis ja, så beskriv 
hvordan   
 

Det foreslås, at såfremt der er opnået kompetencebevis for de AMU kurser, der 
efterfølges af en central prøve, vil give kursisten adgang til det forkortede AU 
forløb. 
Når det forkortede AU forløb er gennemført, afsluttes faget med skriftlig eksamen. 
 
Der kan ligeledes være tale om, at kursisten har nogle praktiske faglige erfaringer 
inden for de områder, der er dækket af ovenstående AMU kurser (45959, 45973 
samt 48297). Det skal afklares via en RKV vurdering, om vedkommende har de 
faglige kompetencer, der modsvares af de tilsvarende AMU kurser. Såfremt dette er 
tilfældet, vil RKV’en  give adgang til et forkortet AU-forløb i Erhvervsøkonomi. 
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Salgstekst til 
markedsføring af 
det samlede 
forløb 
 
(til brug på 
hjemmesider, 
tryksager mm) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er et forslag til en markedsføringstekst til en hjemmeside eller tryksager 
m.m., der skal gøre opmærksom på denne efteruddannelsesmulighed for at gå fra 
AMU og over til et AU forløb. 
 
 

Akademi-linjen 

Vil du have så meget som muligt ud af din uddannelse? Er 

du interesseret i fag på akademiniveau og stærke netværk? Så 

tag Erhvervsøkonomi med Akademi-linjen. 

ZBC og Niels Brock udbyder i samarbejde en akademi-linje inden for 

AMU efteruddannelsesområdet Handel, Administration, Kommunikation 

og Ledelse (HAKL). 

Uddannelsen foregår i samarbejde med Zealand Sjællands 

Erhvervsakademi. 

I løbet af dit AMU efteruddannelsesforløb tager du 3 specifikke AMU 

kurser, som giver dig mulighed for at tage faget AU Erhvervsøkonomi på 

akademiniveau svarende til 10 ECTS-point. Og du bliver klædt på til at gå 

til eksamen på et højere niveau. 

Fagene integreres i dit AMU efteruddannelsesforløb og bliver dermed en 

naturlig del af din efteruddannelsesplan. Faget Erhvervsøkonomi er en 

del af akademiuddannelsen Økonomi- og Ressourcestyring, der kan 

tages på Zealand Sjællands Erhvervsakademi.  

For at gennemføre uddannelsesforløbet på akademi-linjen skal du ud 

over de grundlæggende AMU regnskabskurser gennemføre følgende 3 

AMU kurser 

 45959 Likviditetsstyring 

 45973 Likviditets- og balancebudgettering 

 48297 Investering og finansiering 

 

Når du har gennemført og bestået ovenstående kurser, har du adgang til 

et forkortet forløb i AU Erhvervsøkonomi. 

Dermed bliver du ”klædt på” til at gennemføre en akademi-uddannelse 

med succes. 
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Akademi-linjen har til formål, at du selvstændigt kan varetage 

forekommende opgaver i et finansbogholderi, med fokus på 

virksomhedens likviditetsstyring. Du kan arbejde med fremskaffelse af 

kapital på så gunstige vilkår som muligt og sikre, at de likvide midler 

anvendes hensigtsmæssigt. Du kan optimere virksomhedens kreditpolitik, 

betalingsvilkår, finansielle ud- og indbetalinger mv. samt afdække 

fremtidige kapitalbehov og anvende økonomiske nøgletal og analyser i 

likviditetsstyringen. 

Derudover kan du arbejde med budgetlægningen vedr. 

likviditetsbudgettet og efterfølgende balancebudget. Du kan gennem 

budgetteringsprocessen vurdere, hvilken effekt ændringer i 

budgetforudsætningerne vil få på likviditeten. 

 

 

Dit udbytte 

 Du kan fortsætte din efteruddannelse på et højere niveau 

 Du følger og netværker med andre kursister på akademi-sporet 

 Du får mulighed for at få arbejde med et fag på ekspertniveau 

 Du får adgang til et forkortet forløb på Zealand Sjællands 

Erhvervsakademi og opnå 10 ECTS-point 

 Mulighed for at fortsætte akademiuddannelsen inden for 

Økonomi- og Ressourcestyring. 

 

Din virksomheds udbytte 

 En medarbejder, der bliver udfordret fagligt og personligt 

 En medarbejder, der får fag på højere niveauer 

 En medarbejder, der bliver motiveret til at udvikle sig fagligt og 

personligt 

 

 

Undervisningen 

Du vil modtage undervisning på ZBC eller Niels Brock i 

overensstemmelse med den ramme, der er for efteruddannelse. Din 

virksomhed vil modtage VEU godtgørelse, når du er på kursus og 

dine fag vil indgå i din efteruddannelsesaftale. 

Efter afsluttet kursusforløb på Akademi-linjen kan du efter en RKV eller 

en delvis meritgodkendelse deltage i et forkortet AU forløb og derefter gå 

til eksamen i faget Erhvervsøkonomi på Zealand Sjællands 

Erhvervsakademi. 
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Hvis du vil vide mere 

Hvis du ønsker at høre mere om denne Akademi-linje, kan du kontakte en 

af nedenstående kontaktpersoner 

Henning Hartwig fra ZBC (hhar@abc.dk)  

Jan Baumgarten fra Niels Brock (jbau@niels.brock.dk) 

Søren Goth Pedersen fra Zealand (sope@zealand.dk)   

Hvis du ønker at  

 

Akademiuddannelsen Økonomi- og 

Ressourcestyring 

Ved at gennemføre Akademi-linjen på ZBC eller Niels Brock vil du få 

mulighed for at fortsætte dit efter/videreuddannelsesforløb på 

Erhvervsakademiet Zealand på uddannelsen Økonomi- og 

ressourcestyring og derved opnå en akademisk uddannelsesgrad. 

Akademi-linjen giver mulighed for delvis merit for faget Erhvervsøkonomi. 

Det vil sige, at du kan tage et forkortet AU-forløb og derefter gå til 

eksamen for at opnå 10 ECTS point – og dermed bestå det første af 2 

obligatoriske moduler på akademiuddannelsen. 

 

Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring har til formål at 

kvalificere dig til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at 

analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører 

økonomi og ressourcestyring i handels-, produktions-, og 

servicevirksomheder både nationalt og internationalt.  
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Uddannelse Akademiuddannelsen i Økonomi og Ressourcestyring 

Modul Erhvervsøkonomi, 10 ECTS, 60 lektioner 

Underviser  

Undervisningssted  

Litteratur Erhvervsøkonomi – videregående uddannelser 

Knud Erik Bang, Jan Furbo Sørensen og Jørgen Waarst 

5. udgave - Udgiver: Hans Reitzel (august 2019) 

ISBN: 978-87-412-7507-9 

Aflevering af eksamensopgaver  

Eksamensdato og form for  

eksamen  
4 timers skriftlig prøve, alle hjælpemidler, ikke internet adgang 

Formål 
At den studerende opnår en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningspro-
cesser. Den studerende opnår endvidere indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og metoder. 

Undervisningsdag (tirsdage) Program punkter/Gennemgang Læsning Kommentar/supplerende  

Dag 1 
 
 

Fokus: 

Introduktion, ejerformer, efterspørgsel,  

afsætning, markedsformer, konkurrenceformer, prisdifferentie-
ring. Virksomhedens  

omkostninger. Faste, afskrivninger, variable 

Aktivitetsoptimering MR=MC (GROMS=GROMK) 

14-186 2012 Typeopgaven, opgave 1 og 5 

 

Dag 1 
Fokus: 

Aktivitetsoptimering MR=MC (GROMS=GROMK) 

Aktivitetsoptimering  

DOMS = DOMK, Tabelløsning  

14-186 

 

2014 Hubertus, opgave 1 

 

Dag 1 
Fokus: 

Budgettering 

187-262 

 

2012 Typeopgaven, opgave 4 
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Resultat-, likviditets-, balancebudget 

Dag 2 
Fokus: 

Budgettering 

Resultat-, likviditets-, balancebudget 

187-262 2014 Hubertus, opgave 4 

 

Dag 2 
Fokus: 

Investering 

Kapitalværdimetoden (NPV), IRR, Annuitetsmetoden, Pay-back. 

 

263-311 2012 Typeopgaven, opgave 2 

 

Dag 2 
Fokus: 

Investering 

Kapitalværdimetoden (NPV), IRR, Annuitetsmetoden, Pay-back 

263-311 2014 Hubertus, opgave 3 

 

Dag 2 
Fokus: 

Finansiering 

Egenkapital – Fremmedkapital 

 

313-372 2012 Typeopgaven, opgave 3 

2014 Hubertus, opgave 2 

 

Dag 3 
Vi arbejder med eksamensopgaven: 

2014 Toledo 

 2014 Toledo 

Dag 3 
Vi gennemgår: Løsningen af Toledo 

Vi arbejder med eksamensopgaven: 

2015 Ballarina 

 2015 Ballarina 

Dag 3 
 

Vi gennemgår: Løsningen af Ballarina 

Vi arbejder med eksamensopgaven: 

2016 Susanne 
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Dag 4 
Vi arbejder med eksamensopgaven: 

2016 GARDENIA 

 2016 GARDEINA 

 

Dag 4 
Vi gennemgår: Løsningen af GARDENIA 

Vi arbejder med eksamensopgaven: 

2018 Grand Prix 

 2018 Grand Prix 

Dag 4 
Vi gennemgår: Løsningen af Grand Prix 

Vi arbejder med eksamensopgaven: 

2019 CHIESA 

 2019, CHIESA 
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