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Áfangalýsing
Gert er ráð fyrir að nemendur sem hefja nám í þessum áfanga hafi fullt vald á bókhaldshringrásinni,
geti hafið bókhald og lokað því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Þessi kunnátta er dýpkuð
verulega meðal annars með flóknari færslum en áður. Farið yfir bókun á helstu reikningum
fyrirtækja; notkun fyrningareikninga við afskriftir eigna, bókun verðbréfa, hlutabréfa, skuldabréfa
og annarra skuldaviðurkenninga og notkun affallareiknings. Einnig er farið yfir bókanir sem varða
innflutning. Uppgjörsfærslum er haldið áfram, bæði í gegnum aðalbók og reikningsjöfnuð. Farið er
yfir bókanir í sambandi við stofnun og slit fyrirtækja, breytingar á réttarformi, samruna og
fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja. Áhersla er lögð á að dýpka skilning nemenda á
launabókhaldi.

Í seinni hluta áfangans verður farið í tölvubókhald. Farið er yfir stofnun fyrirtækis, uppsetningu
bókhaldslykla, færslur í dagbækur, uppgjör á virðisaukaskatti og afstemmingar á viðskiptamönnum.
Ýmsar skýrslur eru skoðaðar auk uppgjörs. 

Markmið
Að nemendur:

 geti lagt mat á vörubirgðir í lok uppgjörstímabils
 geti meðhöndlað skuldabréf í bókhaldi auk þess að geta reiknað og bókað vexti, verðbætur,

afföll og afborganir af verðtryggðum skuldabréfum
 geti bókað færslur sem tengdar eru hlutabréfaeign
 kunni að verðmeta eignir í bókhaldi 
 kunni að meðhöndla mismunandi virðisaukaskatt í bókhaldi
 kunni að setja upp launaseðil og bókað færslur tengdar launum í bókhaldið
 geti bókað færslur sem varða stofnun og slit fyrirtækja
 geti bókað færslur sem varða breytingu á réttarformi fyrirtækja, samruna og fjárhagslega

endurskipulagningu þeirra
 kunni að færa einfaldar færslur í bókhaldsforriti
 geti skoðað skýrslur í forritinu og áttað sig á tengslum dagbókar, viðskiptamannakerfis og

uppgjörs
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Kennsluaðferðir
Kennsla fer aðallega fram með verkefnavinnu. Kenndir eru þrisvar tveir tímar á viku. Í
kennslutímum verður farið í gegnum verkefni í kennslubók. Þar að auki vinna nemendur verkefni
sem gilda til einkunnar. 
Nemendur munu fá aðgang að bókhaldsforritnu DK og fá verkefni tengd því.



Verkefni og námsmat
1) Meðaltal skriflegra skilaverkefna (30%), lágmarkseinkunn 5
2) Meðaltal tímaverkefna (50%), lágmarkseinkunn 5
3) Mat kennara á vinnu nemanda í tímum, vinnubrögðum og framförum (20%)

Skilaverkefnin eru sex talsins og gilda 5% hvert. 
Tímaverkefnin eru fimm talsins og gilda 10% hvert. 

Athugið! Frá einkunn fyrir skilaverkefni dregst 1 í einkunn fyrir hvern dag fram yfir skilafrest.
Meðaleinkunn fyrir skilaverkefni annarsvegar og tímaverkefni hinsvegar þarf að vera minnst 5 til
þess að standast áfangann. 


