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Innehåll
Kursen indelas i fyra delar.
Del 1 - Komparativ redovisning
Kursen inleds med att teorier som förklarar skillnader och likheter mellan olika länders redovisning presenteras. Vidare
behandlas olika modeller som klassificerar (grupperar) länder inom redovisningsfältet och de harmoniseringssträvanden som
förekommit och förekommer inom internationell redovisning samt de problem som förekommer i samband med harmonisering
av redovisningen mellan länder och mellan företag.
Del 2 – Redovisningsfall
I denna del av kursen ingår analys av standarder och argumentering för att lösa redovisningsfall genom att utveckla
redovisningsprinciper (accounting polices) som är förenliga med IFRS.
Del 3 - Internationell företagsbeskattning
I denna del av kursen analyseras olika typer av upplägg som sker mellan multinationella företag i syfte att minimera skatten för
företag i intressegemenskap vars verksamhet bedrivs i olika länder. Fokusering sker särskilt på s.k. transfer pricing.
Del 4 - Internationell hållbarhetsredovisning
I denna del av kursen tas upp olika internationella och europeiska hållbarhetsregelverk och vad som driver de multinationella
företagen att hållbarhetsredovisa.
Mål
Kursens övergripande mål är att kursdeltagarna ska skaffa sig ökad kunskap om och ökad förståelse för avancerade teman
inom internationell redovisning. Avsikten är att studenten efter genomgången kurs ska kunna tolka, analysera och redogöra för
skillnader och likheter i redovisning av avancerade poster i företag som verkar internationellt. Med internationell redovisning
menas i denna kurs först och främst internationell finansiell redovisning men även internationell företagsbeskattning och
internationell hållbarhetsredovisning.
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för teorier inom internationell redovisning som förklarar dels skillnader och dels likheter mellan olika länders
redovisningsregler och skillnader och likheter mellan olika företags finansiella redovisning,
• redogöra dels för innehållet i internationella redovisningsstandarder och dels för variationer i tolkningar av detta innehåll i

företagens finansiella redovisning,
• redogöra för syftet med internationell företagsbeskattning och olika skatteupplägg som sker med hjälp av företagens externa
redovisning med särskilt vikt på transfer pricing,
• redogöra för teorier som försöker förklara hållbarhetsredovisningen i multinationella företag.
Färdigheter och förmågor
• tillämpa teorier och standarder inom internationell redovisning för att kunna analysera och förklara strukturen i företagens
redovisning,
• tillämpa standarder på redovisningsfall för att utforma redovisningsprinciper (accounting polices) utifrån IFRS-regelverket
• analysera olika transaktioner och upplägg mellan företag i länder med hög beskattning och med låg beskattning i syfte att
undvika eller minimera bolagsskatt och källskatt,
• analysera vilka olika drivkrafter som påverkar ett multinationellt företag att hållbarhetsredovisa eller att inte
hållbarhetsredovisa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska och värdera redovisningen i företag som verkar internationellt med hjälp av teorier, principer och
internationella redovisningsstandarder i syfte att identifiera avvikelser mellan normer och praktiken,
• kritiskt granska olika redovisningslösningar/redovisningsprinciper (accounting polices) utifrån IFRS-regelverket,
• kritiskt granska olika upplägg som har som syfte att minimera bolagsskatten för multinationella företag,
• kritiskt granska olika sätt att hållbarhetsredovisa i multinationella företag.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker normalt på svenska men kan även
förekomma på engelska. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.
Examinationsformer
Studenterna examineras genom en skriftlig tentamen. För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs 75 % av totalpoängen på
skriftlig tentamen. För betyget Godkänd krävs minst 50 % av totalpoängen på skriftlig tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Doupnik, T. & Perera, H. (2014) International accounting, McGraw Hill.
Internationell redovisningsstandard i Sverige, FAR SRS Förlag.
Kompendiematerial
Vetenskapliga artiklar enligt särskild litteraturlista
För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.
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 och Magisterutbildning i företagsekonomi.

