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Undervisningsbeskrivelse

Termin Juni 120

Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Uddannelse 6638

Fag og niveau Virksomhedsøkonomi B

Lærer Søren Møller Christensen (smc)

Hold hhx2b19/2

Forløbsoversigt (2)

Forløb 1 Årsregnskabets formål og indhold

Forløb 2 Bogføring og udarbejdelse årsregnskabet
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Forløb 1: Årsregnskabets formål og indhold

Forløb 1 Årsregnskabets formål og indhold

Indhold - Hvad indeholder årsregnskabet?
- Hvilke formål tjener årsregnskabet
for virksomheden?
- Hvilke interessenter læser årsregnskabet og hvorf-
or?
- Hvilke krav er der til årsregnskabet?
- Hvorfor er der forskelli-
ge krav alt efter regnskabsklasse?
- Hvilke overvejelser bør virksomhe-
dens gøre sig vedr. brug af årsregnskabet som kommunikationsredskab?

Noter:
Læs kap. 11-11.4 - Systime Virksomhedsøkonomi 2017
Læs kap. 11.8
Læs kap. 11.5-11.7 - Systime Virksomhedsøkonomi 2017

Omfang 8 lektioner / 6 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kun-
ne forklare sammenhængen mellem økonomiske forhold i en given og afgræ-
nset kontekst og i samspil med andre fag
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdigh-
ed
fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold

Kernestof:
Virksomhedsanalyse: analyse af virksomhedens økonomiske udvikling på
baggrund af årsrapporter og andet eksternt materiale på dansk og eng-
elsk

Væsentligste
arbejdsformer

Klasseundervisning
Læsning og analyse af årsregnskabets kvalitative indhold (ledelsesberetning,
revisorpåtegning, mv.)
Gruppearbejde med skriftligt produkt
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Forløb 2: Bogføring og udarbejdelse årsregnskabet

Forløb 2 Bogføring og udarbejdelse årsregnskabet

Indhold - Grundlæggende principper for de dobbelte bogholderi
- Bogføring af
posteringer på forskellige konti
- Opstilling af funktions- og artsopd-
elte resultatopgørelser
- Opstilling af balancer i kontoform
- Beregn-
ing af egenkapital og værdi af aktiver

Noter:
Læs kap. 9-9.4 i Systime VØ 2017
Løs opgave 9.24 Læs kap. 10 - 10.2 Virksomhedsøkonomi 2017 - Systime
Læs 9.5-9.6 - Systime VØ 2017

Omfang 12 lektioner / 9 timer

Særlige
fokuspunkter

Fagmål:
afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi,
herunder demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metod-
er
bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende
økonomiske forhold, herunder kunne vurdere informationernes troværdigh-
ed
anvende relevante matematiske redskaber og digitale redskaber

Kernestof:
Rapportering: udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet

Væsentligste
arbejdsformer


