FAGBESKRIVELSER
KONTOR - SPECIALET REVISION
BESKRIVELSE AF VALGFAG
Nedenfor kan du læse om de valgfrie specialefag, der hører til specialet revision.
ANDRE REGNSKABSFORMER (3 DAGE)
På dette fag vil eleven få kendskab til andre regnskabsformer end de traditionelle regnskaber fx etiske regnskaber, vidensregnskaber, miljøregnskaber og sociale
regnskaber m.v.
DEBITOR, KREDITOR OG LAGERSTYRING
(1 UGE)
Dette specialefag lærer dig brugen af et økonomistyringsprogram i dette tilfælde navision C5, så du selvstændigt kan beherske virksomhedens debitor-, kreditor og lagerstyring.
Hele ugen arbejdes der selvstændigt i navision C5.
EKSTERN VURDERING (1 UGE)
I dette specialefag vil du lære om regnskabsanalyser
og formålet med disse samt om metoder til regnskabsanalyse. Ydermere vil du lære om de behov, som
en regnskabsanalytiker har brug for i forbindelse med
udarbejdelsen af en analyse. Du vil endvidere opnå
kendskab til bl.a. regnskabsregler, brancheanalyser
mm., så du kan foretage konkrete analyser af regnskaber.
ERHVERVSBESKATNING (1 UGE)
I specialefaget erhvervsbeskatning vil du opnå kendskab til det danske skattesystems opbygning og kendskab til almindelige anvendte begreber som f.eks. skatteevne, erhvervsindkomst, skattepligtig indkomst mv.
Du vil ydermere få et indblik i diverse skatteudtryk, så
du kan lave afstemninger og beregninger for virksomheder med udgangspunkt i de centrale skatteregler.

KONCERNREGNSKAB (3 DAGE)
I dette fag vil du bl.a. få kendskab til, hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne om udarbejdelse af
koncernregnskab herunder virksomheder, der er fritaget for udarbejdelse af koncernregnskab. Du vil også
få kendskab til krav til indre sammenhænge i koncernregnskabet samt mellem koncernregnskab og moderselskabsregnskab.
LIKVIDITETSSTYRING (3 DAGE)
I dette specialefag vil du lære om de mange forskellige områder inden for likviditetsstyring i en virksomhed. Du vil bl.a. opnå kendskab til likviditetsmæssige
konsekvenser af betalingsbetingelser ved indkøb og
salg, om forskellige lovmæssige aspekter på området,
om proceduren i en inkassosag og meget mere. Du vil
også lære at foretage beregninger og sammenligninger
af forskellige lånetyper.
LIKVIDITETSSTYRING II (2 DAGE)
Specialevalgfaget er en udbygning af Likviditetsstyring.
Du lærer via nøgletalsberegninger at vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling. Ligeledes vil du
kunne opgøre og vurdere en virksomheds kapitalbehov
og kapitalfremskaffelse via pengestrøms-/finansieringsanalyse. Du lærer også at vurdere fordele og ulemper
ved forskellige finansieringsmuligheder.
LØN OG LOVGIVNING (1 UGE)
I specialefaget løn og lovgivning får du mulighed for at
arbejde med de mest anvendte former for beregning
og opgørelse af bl.a. feriepenge, og du får et kendskab
til reglerne indenfor området.

Har du spørgsmål til valg af fag kan du rette henvendelse til:
Uddannelsessekretær Lotte Lund Hansen, tlf.: 9133 3306, lolh@ah.dk
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MOMS OG AFGIFTER (2 DAGE)
(Anbefales af FSR)
I dette specialefag vil du få et indblik i momsreglerne, fx
moms ved handel med udlandet, brugtmomsreglerne,
reglerne for lønsumsafgift og mulighederne for refusion
af afgifter. Du vil bl.a. få et indgående kendskab til de
centrale bestemmelser om moms i Danmark, samt
moms ved handel med udlandet.
SKATTEMÆSSIGE AFSKRIVNINGER (3 DAGE)
I dette specialefag vil du opnå kendskab til de
grundlæggende regler for skattemæssige afskrivninger med afsæt i afskrivningsloven og om reglerne
i forbindelse med kontantomregning og kontantgrundlag. Du vil også lære at foretage skattemæssige beregninger i forbindelse med bl.a. afskrivninger af skibe,
bygninger og drifts- midler mm, i henhold til afskrivningsloven.
UDVIDET REGNSKAB (3 DAGE)
(Anbefales af FSR)
I dette specialefag vil du få et indblik i forskellige typer
af pengestrømsopgørelser, hvad udskudt skat er, udarbejdelse af den fuldstændige egenkapitalopgørelse, og
hvordan et regnskab læses og forstås. Du vil bl.a. få
et indgående kendskab til den direkte metode (betalingsstrømsmodellen) og den indirekte metode (beholdningsforskydningsmodellen).

VIRKSOMHEDS- OG KAPITALAFKASTORDNINGEN (3 DAGE)
(Anbefales af FSR)
I dette specialefag vil du få et indblik i virksomhedsbeskatning efter virksomhedsskatteloven, så du vil
kunne foretage opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en selvstændig erhvervsdrivende, ved brug
af VSO og KAO. Du vil derudover også få et overordnet
kendskab til afgrænsningen mellem selvstændig og
lønmodtager, samt risiko for vurdering som hobbyvirksomhed.

ERHVERVSRETTET PÅBYGNING
Ud over de valgfrie specialefag, har du også mulighed
for at vælge nedenstående ekstra fag.
BRUXELLES
(1 UGE - FRA SØNDAG TIL FREDAG)
Du vil i løbet af det din praktiktid modtage en invitation
til at deltage i en studietur til Bruxelles. På turen, der
arrangeres af Aalborg Handelsskole, vil du møde elever
fra specialerne offentlig administration og administration. Du vil bl.a. besøge EU parlamentet samt kommissionen og få et indgående kendskab til EU’s opbygning. Der vil være en egenbetaling på ca. kr. 3.500,-.

UDVIDET SKAT (3 DAGE)
I dette fag vil du lære at foretage en opgørelse af den
skattepligtige indkomst for en selvstændig erhvervsdrivende ved brug af VSO og KAO. Du vil også opnå
et overordnet kendskab til principper for skattepligtige
indtægter, samt opnå et overordnet kendskab til forskellene mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter. Du får også et overordnet kendskab til beskatning af almindeligt forekommende
personalegoder og skattefri godtgørelse.

Har du spørgsmål til valg af fag kan du rette henvendelse til:
Uddannelsessekretær Lotte Lund Hansen, tlf.: 9133 3306, lolh@ah.dk
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