
AI REH 1003 BÓKFÆRSLA OG REIKNINGSHALD 

 

Einingar:  6 ECTS einingar 
Ár:    1. ár. 
Önn:    Haustönn. 
Stig námskeiðs:  Grunnnám - grunnnámskeið. 
Tegund námskeiðs:  Skyldunámskeið. 
Undanfarar:   Engir. 
Skipulag:   Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. 
Umsjónarkennari: Jens Arnljótsson. 
Kennari:   Sigurjón Valdimarsson. 

 

Lærdómsviðmið: Að loknu námskeiði er ætlast til að nemendur hafi öðlast eftirfarandi þekkingu, leikni 
og hæfni: 

 

Þekking: Að námskeiðinu loknu ættu nemendur að búa yfir þekkingu á: 

• helstu grunnatriðum í lögum um bókhald og ársreikninga. 

• helstu gjalda-, tekju-, eigna- og skuldareikningum í bókhaldi og ársreikningi. 

• helstu bókhaldsfærslum í fjárhagsbókhaldi og sundurliðun viðskiptamanna. 

• helstu reglum um bókhald og skil á virðisaukaskatti. 

• vöxtum og verðtryggingu í lánaviðskiptum og færslu þeirra í bókhaldi. 

• helstu reglum um fyrningu eigna. 

• bókun skammtíma og langtíma eigna í hluta- og skuldabréfa. 

• helstu færslum í launabókhaldi. 

• tölvufærðu bókhaldi, þ.e. fjárhagsbókhaldi, sölukerfi og launakerfi. 

• uppgjöri rekstrar- og efnahagsreikings og sjóðstreymi. 

• sjóðstreymi og helstu kennitölum ársreikninga. 
 

Leikni: Nemandi á að geta: 

• fært helstu viðskiptafærslur í fjárhagsbókhaldi. 

• reiknað virðisaukaskatts. reglur um bókun og skil á virðisaukaskatti. 

• reiknað vexti og verðtryggingu lána og bókað í fjárhagsbókhaldi. 

• reiknað og bókað fyrningu eða afskrift fasteigna, véla og tækja skv. reglum ríkisskattstjóra. 

• reiknað hækkun eða lækkun á verðmæti hlutabréfa og bókað endurmat í ársreining. 

• reiknað og bókað helstu færslur í launabókhaldi, m.a. lífeyrissjóð, stéttarfélagsgjald, 
staðgreiðslu skatta, mótframlag í lífeyrissjóð og tryggingagjald. 

• gert upp bókhaldið og stillt upp ársreikningi, þ.e. rekstrar- og efnahagsreikningi og sett upp 
sjóðstreymi í handfærðu bókhaldi. 

• bókað færslur fjárhagsbókhalds, launabókhald og sölukerfi í viðurkenndu tölvubókhaldskerfi. 

• tekið út uppgjör helstu atriða bókhaldsins í viðurkenndu tölvubókhaldskerfi gert upp 
virðisaukaskatt, sýnt sundurliðun viðskiptamanna og uppgjör rekstrar- og efnhagsreiknings. 

• reiknað helstu kennitölur ársreikninga. 
 

Hæfni: Nemandi á að geta: 

• staðið fjárhagslega fyrir rekstri smærri fyrirtækja.  



• handfært eða notað viðurkennd tölvubókhaldskerfi til að færa bókhald fyrir smærri fyrirtæki 
og sett upp ársreikning. 

• metið ársreikninga fyrirtækja og túlkað þær upplýsingar sem þar koma fram. 
 

 

Lýsing: Grunnþættir bókfærslu. Gjöld, tekjur, skuldir, og eignir. Samband höfuðbókar, dagbókar og 
efnahagsbókar. Undirbækur. Undirstöðuatriði tölvubókhalds. Virðisaukaskattsfærslur. 
Reikningsjöfnuður. Millifærslur. Uppgjör. Fjárhagsbókhald: Góð reikningsskilavenja. Bókhaldslög og 
bókhaldsgögn, tekju- og gjaldaskráning, reglur um bókun og skil á virðisaukaskatti. Launabókhald: 
launaútreikningur, lífeyrissjóður, félagsgjöld o.fl. Skilagreinar lífeyrissjóðs, opinberra gjalda, 
staðgreiðslu skatta og tryggingargjalds. Skattskil, fyrningar, rekstur bifreiða. 

 

Lesefni: Sigurjón Valdimarsson, Bókfærsla og reikningshald, útg. 2016 (ekki er hægt að nota eldri 
útgáfur). 

Kennsluaðferðir: Kennt í fjarnámi í 15 vikur, tvær staðarlotur. Fyrirlestrar, sýnidæmi, verkefni og 
úrlausnir í staðarlotum og gegnum rafrænt kennslukerfi. Námsefni á kennsluvef sem fylgt er eftir með 
reglulegum skilaverkefnum yfir önnina. Leiðbeiningar frá kennara á kennsluvef, námsefni á 
hljóðglærum, umræðuþræðir.  

Námsmat: 4 klst. skriflegt lokapróf gildir 52% og ná þarf einkunn 5,0.  Skilaverkefni (5) gilda 24% og ná 
þarf meðaleinkunn 5,0.  Netbókhaldsverkefni gilda 24%, þarf að vinna til fullnustu þ.e. nemandi þarf 
að leiðrétta villur þar til rétt niðurstaða fæst.  Skilaskylda er á öllum verkefnum.  

Tungumál: Íslenska. 

 


