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Förkunskapskrav: Avklarade kurser om 45 högskolepoäng varav Redovisningens grunder och tekniker 7,5 högskolepoäng
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Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Följande innehåll behandlas i kursen:
 den institutionella ramen, nationellt och internationellt
 normsystemen
 över- och underordnade principer
 olika föreställningsramar
 redovisning av speciella resurser
 koncernredovisning
 redovisningsetik
 social och miljö redovisning
 revisionens uppgifter och metoder
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för teorier inom redovisning som förklarar skillnader och likheter mellan olika företag och organisationers
redovisning,
2. visa kunskap inom redovisningens vetenskapliga grund,
3. analysera och diskutera aktuell forskning och metodfrågor inom redovisning,
4. redogöra för och analysera sammanhang med etiska, humana och miljömässiga aspekter kopplat till redovisning,
5. redovisa och diskutera mål och metoder i revision,
Färdigheter och förmågor
6. upprätta, tolka och analysera en koncernredovisning,
7. kontextuellt tolka samband mellan praktiska redovisningsproblem och övergripande normsystem,
8. självständigt söka vetenskaplig litteratur,
9. analysera och tillämpa teorier på redovisning samt skriftligt redogöra och identifiera problem inom given tidsram,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. kritiskt diskutera komplicerade redovisningsfrågor utifrån olika metoder och perspektiv,
11. reflektera och argumentera över redovisningsteori samt
12. visa insikt genom att skriftligt redogöra för redovisningens roll i samhället och människors ansvar för hur den den används.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, seminarier. Undervisningen sker normalt på svenska men
undervisning på engelska kan förekomma liksom engelskspråkig litteratur.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en inlämningsuppgift och en tentamen. Tentamen avser att examinera lärandemål 1, 2, 4, 5, 6, 7,
10,11 och 12. Inlämningsuppgiften avser att examinera lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 och 12. För betyget Godkänd på
hel kurs krävs godkänd inlämningsuppgift och godkänd tentamen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom väl
godkänd tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). Accounting Theory (7 ed.): John Wiley & Sons
Australia.
Lönnqvist, R. (2012). Årsredovisning i koncerner (6 ed.). Lund: Studentlitteratur.
Smith, D. (2006). Redovisningens språk (3 ed.). Lund: Studentlitteratur.
FAR, FARs samlingsvolym del 1 (senaste upplagan)
IASB Föreställningsram
FAR /SRS förlag. Internationell Redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (senaste upplagan)
IAS standarder som används under kursen kan också hämtas via internet.
Artiklar och kompendier tillkommer under kursens gång.

Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Dataekonomutbildningen samt ges som fristående kurs.

