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Áfangal!sing
Fjalla! er um bókhaldshringrásina og helstu reglur um tvíhli!a bókhald. Fjalla! er um grundvallarhugtökin
eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Lög! er áhersla á a! nemendur ver!i færir um a! annast almennar færslur í
dagbók, hafi skilning á uppgjöri og geti sett fram efnahags- og rekstrarreikning. Nemendum er veitt inns"n
í notkun flestra reikninga sem teljast til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi. Einnig er fari! yfir bókanir sem
var!a innflutning á vörum frá útlöndum. 
Kynnt er notkun millifærslna í reikningsjöfnu!i og fjalla! er um ógreidd og fyrirfram greidd gjöld,
fyrirfram og óinnheimtar tekjur. Kennt er um erlend vi!skipti og gengismun. Lítillega er fari! í útreikning
launa og færslu launa í bókhald.

Markmi"
A! nemendur:

! #ekki grundvallarhugtök tvíhli!a bókhalds 
! geti hafi! bókhald me! hli!sjón af fyrirliggjandi efnahagsreikningi e!a stofnun 

fyrirtækis 
! geti fært einfaldar dagbókarfærslur  
! geti stillt upp prófjöfnu!i  
! geti gert upp vi!skipti fyrir ákve!i! tímabil 
! geti gert lagfæringar á bókhaldinu me! hli!sjón af einföldum athugasemdum, svo 

sem var!andi afskriftir, birg!atalningu, fyrirfram og ógreiddan kostna! og fleira 
! geti gert upp vir!isaukaskatt og læri a! nota uppgjörsgögn #ar a! lútandi 
! sé fær um a! setja upp rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils a! teknu 

tilliti til athugasemda og lokafærslna 
! kunni skil á færslum vegna innflutnings á vöru, helstu innflutningsskjölum, tollafgrei!slu, grei!slu

vir!isaukaskatts í tolli, gengisbreytingum og kostna!i
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Kennslua"fer"ir
Kennsla fer fyrst og fremst fram me! verkefnavinnu og sameiginlegri yfirfer! verkefna. Kenndir eru tvisvar
tveir tímar á viku. Í kennslutímum ver!ur fari! í gegnum verkefnin í kennslubók. $ar a! auki vinna
nemendur verkefni sem gilda til einkunnar. 

Verkefni og námsmat
Námsmati! er #rí#ætt. Nemendur #reyta verkefni í tímum, senda inn skilaverkefni og fá einkunnir fyrir
#átttöku í tímum og heimalærdóm. Me!aleinkunn fyrir hvern og einn af #essum #remur #áttum #arf a! vera
minnst 5 til #ess a! standast áfangann.

" Tímaverkefnin eru sex talsins og gilda 10% hvert (60%). 
" Skilaverkefnin eru fjögur talsins og gilda 7% hvert (28%). 
" Kennari metur vinnu nemanda, bæ!i heima og í tímum, vinnubrög! og framför fjórum sinnum á

önn og gilda #ær einkunnir 3% hvert (12%).

Athugi!! Frá einkunn fyrir skilaverkefni dregst 1 í einkunn fyrir hvern dag fram yfir skilafrest.


