Modul: Eksternt regnskab
Modultitel og ECTS-angivelse
Eksternt regnskab
5 ECTS
Placering
HA 3. Semester, Erhvervsøkonomisk studienævn
Modulansvarlig
Allan Sort Dahl, Ekstern Lektor
Henning Gerner Mikkelsen, Ekstern Lektor
Type og sprog
Studiefagsmodul
Dansk
Mål
Viden
De studerende skal have viden om de centrale begreber, principper og metoder, som kendetegner den eksterne årsrapport. De studerende skal endvidere have viden om regnskabets muligheder og begrænsninger som
kommunikationsmiddel for eksterne interessenter.
Færdigheder
De studerende skal kunne forstå, forklare, arbejde med og bruge eksterne regnskabsdata. Både i forbindelse
med konkrete regnskabsanalyser men også som et centralt værktøj der kan hjælpe til at identificere mere PBL
orienterede problemstillinger i den konkrete virksomhed eller organisation. De studerende skal kunne:


opstille resultatopgørelse og balance på baggrund af bogføringer, råbalance og saldobalance



beskrive opbygning og indhold af den regnskabsmæssige begrebsramme,



forklare indholdet af årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger og deres betydning for regnskabets indhold,



beskrive hvilke komponenter og elementer en dansk årsrapport består af og forklare hvad de indeholder,



indplacere virksomheder korrekt i årsregnskabslovens ”byggeklods-system”,



forklare indholdet af de regnskabsmæssige definitioner på aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter
og omkostninger og argumentere for/imod om konkrete transaktioner og begivenheder opfylder disse,



beskrive gældende regler samt almindeligt forekommende konventioner og metoder for indregning og
måling af indtægter og omkostninger i forbindelse med salg af varer, serviceydelser og entreprisekon-

trakter, forklare deres virkemåde samt anvende disse på konkrete eksempler,


beskrive gældende regler samt almindeligt forekommende konventioner og metoder for indregning og
måling af anlægsaktiver, omsætningsaktiver, forpligtelser og hensatte forpligtelser, forklare deres virkemåde samt anvende reglerne, konventionerne og metoderne på konkrete eksempler,



forklare forskelle og ligheder mellem henholdsvis funktionsopdelt og artsopdelt resultatopgørelse,



forklare hvad en pengestrømsopgørelse er, og hvad den kan bruges til,



udarbejde en ændringsbalance og på baggrund heraf, opstille en pengestrømsopgørelse,



beregne leasingaftaler og identificere forskellen på operationel – og finansiel leasing,



forstå begrebet udskudt skat og aktuel skat

Kompetencer
De studerende skal have logiske og matematiske kompetencer, der gør det muligt for dem at gennemskue de
sammenhænge der er i et eksternt regnskab og arbejde med disse.
Fagindhold og begrundelse
Formålet med faget er at bibringe de studerende en grundlæggende viden om de centrale begreber, principper
og metoder, som den eksterne årsrapport er opbygget af, således at de studerende opnår forståelse for regnskabets muligheder og begrænsninger som kommunikationsmiddel for eksterne interessenter. Denne viden er
en nødvendig forudsætning for, at de studerende kan gøre effektivt brug af eksterne regnskabsdata. Både i
forbindelse med konkrete regnskabsanalyser men også som et centralt værktøj, der kan hjælpe til at identificere mere PBL orienterede problemstillinger i den konkrete virksomhed eller organisation.
Omfang og forventning
5 ECTS svarer til 135 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde:
Aktivitet

Varighed i timer

20 dobbeltforelæsninger

40 timer

14 øvelsesgange

28 timer

Læsning og forberedelse til forelæsninger

67 timer

Deltagere


Studerende på HA 3. semester



Evt. Meritstuderende

Fokus for faget
Årsregnskabslovens regler vedr. regnskabsklasse B og C.

Deltagerforudsætninger
Matematik på B-niveau.

Modulaktiviteter
Kurset afvikles som 20 dobbeltforelæsninger og 14 øvelsesgange, hvor der løses praktiske opgaver i regnskabsmæssige problemstillinger.

Detaljeret beskrivelse vil kunne findes i Moodle.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen

