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 Dato  Formål  Indhold  Å&V – 8. 
udgave  

Øvelse 
henvisning  

10.  
sep  

Etablering af  
grundlæggende  
kendskab til finansielle 
årsrapporters indhold og 
formål  

•Regnskabsvæsenets 
opgaver  
•Årsrapportens 
bestanddele  

Kap. I og 
Kap. II  

Kl 10 – kl 12  

24.  
sep  

Orientring om princippet 
bag bogholderi 
Gennemgang af 
balancens poster  

•Det dobbelte 
bogholderi 
•Balancen 1  

Kap. III og  
Kap. IV, side  
87 til side 100  

Kl 10 – kl 12  

01.  
okt 

Gennemgang af regler og 
principper for måling og 
indregning af aktiver og 
passiver  

•Balancen 2  Kap. IV, side  
100 til side  
122  

Kl 10 – kl 12  

15.  
ok 

Kendskab til modeller for 
opstilling af 
resultatopgørelsen, 
principper for indregning 
og måling af indtægter og 
omkostninger  

•Resultatopgørelsen  Kap. V  Kl 10 – kl 12  

22.  
okt 

Kendskab til indhold af 
pengestrømsopgørelse, 
koncernregnskab, noter 
og ledelsesberetning  

•Øvrige pligtige 
bestanddele af 
årsrapporten• 
•Supplerende 
beretninger  

Kap. VI. Kap.  
VII og Kap.VIII  

Kl 10 – kl 12  

29.  
okt 

Forståelse for 
virksomheden og dens  
værdi set i større  
sammenhæng  

•Virksomhedens 
udvikling og værdi  

Kap. IX  Kl 10 – kl 12  

05.  
nov 

Træning i analyse og 
vurdering af en 
virksomheds rentabilitet  

•Regnskabsanalysens 
grundmodeller 
•Analyse af 
rentabilitet 1  

Kap. X og  
Kap. XI, side  
261 til side  
278  

Kl 10 – kl 12  

 12.  
nov 

Træning i analyse af 
kapitaltilpasning  

•Analyse af 
rentabilitet 2  

Kap. XI, side 
278 til 284  

Kl 10 – kl 12  

 19. 
nov 

Opnåelse af kendskab til  
sammenhængen mellem  
pengebinding, 
beholdningsforskydning 
og pengestrømme  

•Analyse af  
finansiering, likviditet 
og soliditet 1  

Kap. XII, side  
285 til side  
301  

Kl 10 – kl 12  

 26. 
nov 

Træning i analyse af 
virksomhedens likviditet 
og udvikling på både 
kort og langt sigt  

•Analyse af  
finansiering, likviditet 
og soliditet 2  
•Aperiodiske analyser  

Kap. XII, side  
301 til side 
314 og 
Kap. XIII  

Kl 10 – kl 12  



 


