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Innehåll
Kursen innehåller ett antal avancerade redovisningsteman som är väsentliga för fundamentalanalys och bedömning av
informationskvaliteten i en redovisningsenhets finansiella rapporter. Dessa teman är värderingsteori, intäktserkännande,
kundfordringar, goodwill, beräkning av vinst per aktier, beräkning av kostnad sålda varor samt relevanta standarder,
procedurer och upplysningar som utfärdades av internationella redovisningsorgan för att vägleda redovisningen av avancerade
poster.
Mål
Kursens övergripande mål är att studenten efter genomgången kurs ska ha fördjupade kunskaper om fundamental analys och
kunna bedöma komplexa företagsredovisningar. Det specifika målet är att studenten skall få möjlighet att utveckla sin
referensram, metod, förhållningssätt och analysförmåga genom studiet av ett antal avancerade redovisningsteman som är
betydelsefulla för bedömningen av informationskvaliteten av ett företags resultaträkning.
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
 definiera värderingsbegrepp och tolka standarder och principer i den kontext som gäller för studerade teman,
 genom dialog och skriftlig rapport visa förståelse för redovisningsnomer och värderingsprocedurer relaterat till
studerade redovisningsteman,
Färdigheter och förmågor
 använda internationella värderingsbegrepp och redovisningsstandarder för att lösa redovisningsexempel,
 förklara, problematisera och försvara vald redovisningsmetod baserat på redovisningsteori, värderingsregler, principer
och lagar,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 upptäcka oregelbundenheter i redovisningspraktiken och särskilja och problematisera dessa praktiker utifrån normativ
redovisning och
 kritiskt analysera och bedöma gällande internationella standarder, värderingssystem och redovisningspraktiker utifrån
redovisningsteorier och principer.

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
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (upp till 70 % av totalpoängen på kursen) och en fallstudie (upp till 30 % av
totalpoängen på kursen). I kursen ingår också obligatoriska seminarier. Den skriftliga tentamen baseras huvudsakligen på ett
antal redovisningsexempel samt frågor om definitioner av värderingsbegrepp. Genom tentamen examineras lärandemålen
kunskap, förståelse, färdigheter och förmågor. I fallstudien väljer studenterna själva ett avancerat redovisningstema och skriver
en uppsats där redovisningspraktiken analyseras med hjälp av tidigare forskning och redovisningsteorier. Genom fallstudien
examineras lärandemålen värderingsförmåga och förhållningssätt.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs att den skriftliga tentamen och fallstudien var för sig är godkända. Vidare krävs närvaro
på de obligatoriska seminarierna. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom minst 80 % av totalpoängen på kursen.
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
Cairns, D. (2006) The Use of Fair Value in IFRS, Accounting in Europe, Vol. 3, 2006
Deegan, C. & Unerman, J. (2011) Financial Accounting Theory, McGraw-Hill
Littleton, A.C. (1985) Structure of Accounting Theory, American Accounting Association
Paton, W.A & Littleton, A.C. (1992) An introduction to Corporate Accounting Standards, American Accounting As-sociation
Pashang, H. & Fihn, G. (2010) Towards a Valuation Theory of Intangible Assets, Journal of International Manage-ment
Studies, Volume 10, Number 1, 2010
Pashang, H. (2010) Accounting of Accounts Receivable, Review of Business Research, Volume 10, Number 2, 2010
Pashang, H & Fihn, G. ( 2011) Understanding of the Phenomena of Goodwill, Review of Business Research, Volume 11,
Number 2, 2011
Pashang, H. (2011) Booklet, containing examples, definitions and guidelines
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet med
institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Magisterutbildning i företagsekonomi samt ges även som fristående kurs.

