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7,5 credits
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Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1F)
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Förkunskapskrav: Avklarade kurser Redovisningens grunder och tekniker, 7,5 högskolepoäng samt Externredovisning, 7,5
högskolepoäng och ytterligare 30 högskolepoäng inom företagsekonomi.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Följande innehåll behandlas i kursen:
 • Normativ redovisningsteori och redovisningsprinciper
 • Positive Accounting Theory och kapitalmarknadsforskning
 • Systemorienterade teorier i redovisning
 • Hållbarhetsredovisning
 • Revisionens mål och metoder
 • Koncernredovisning
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för olika centrala teorier inom externredovisningen,
2. diskutera aktuell forskning och metodfrågor inom redovisning,
3. redovisa och diskutera mål och metoder i revision,
4. Visa kunskaper om regler kring koncernredovisning,
Färdigheter och förmågor
5. upprätta koncernbalansräkning och koncernresultaträkning,
6. självständigt söka vetenskaplig litteratur inom redovisningsområdet,
7. identifiera och analysera redovisningsproblem med hjälp av teorier samt skriftligt redogöra för detta inom given tidsram,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kritiskt diskutera redovisningsproblem utifrån olika metoder och perspektiv samt
9. visa insikt om redovisningens roll i samhället och människors ansvar för hur 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 tentamen och en inlämningsuppgift. Tentamen avser att examinera lärandemål 1, 3-5 samt 8-9).
Inlämningsuppgiften avser att examinera lärandemål 1-2 samt 6-9. 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.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Deegan, C & Unerman, J. (2015) Financial accounting theory (Accounting Theory and Consolidated Accounts), McGraw Hill
(Custom Edition)
Lönnqvist, R. (2012). Årsredovisning i koncerner (6 ed.). Lund: Studentlitteratur.
Carrington, T. (2014). Revision. Liber.
Lagar och normer (studenten söker och samlar relevanta lagar och normer utifrån valt tema för inlämningsuppgift)
Vetenskapliga artiklar (studenten söker och samlar relevanta vetenskapliga artiklar utifrån valt tema för inlämningsuppgift)
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Resultatet av utvärderingen publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida kurs- och utbildningsutveckling.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildningen och Dataekonomutbildningen.

