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Kursplan

Externredovisning
Financial Accounting
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SEX01B
Version: 9.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2013-03-21
Gäller från: HT 2013
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser, 30 högskolepoäng i företagsekonomi varav en av
dessa ska vara Ekonomistyrning I, 7,5 högskolepoäng, samt avklarad kurs Redovisningens grunder och tekniker, 7,5
högskolepoäng, eller motsvarande.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
 Grundläggande redovisningsteori
 Formella och materiella redovisningsnormer
 Revisionsprocessen och revisorns roll
 Eget kapital i aktiebolag
 Sambandet redovisning och skatt
 Kassaflödesanalys
 Grundläggande koncernredovisning
 Hållbarhetsredovisning.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för och resonera kring begrepp, principer och modeller inom redovisningsområdet,
2. förklara samband mellan redovisningsprinciper och val av vissa redovisningslösningar i lagar och normgivning,
3. redogöra för revisionens betydelse ur ett nationellt och internationellt perspektiv samt revisorns ansvar och oberoende,
4. redogöra för betydelsen av och resonera kring skyddet av det egna kapitalet i ett aktiebolag,
5. redogöra för grundläggande företagsbeskattning och förklara sambandet mellan skatt och redovisning,
6. redogöra för hållbarhetsredovisningens grunder, praktik och funktion,
Färdigheter och förmågor
7. sammanställa en kassaflödesanalys enligt gällande normer, såväl direkt som indirekt metod,
8. lösa redovisningsproblem i enlighet med gällande lagstiftning och kompletterande normgivning,
9. analysera extern rapportering, inklusive hållbarhetsredovisningar, i praktiken,
10. söka i för ämnet relevanta databaser, främst gällande lagar, standards och kompletterande normer,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
11. reflektera kring och kritiskt granska ett företags årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, och dess relevans som
informationsinstrument och
12. reflektera kring redovisnings- och revisionspraktiken utifrån gällande föreställningsram och normgivning.

Undervisningsformer
Föreläsningar, diskussionsseminarium och övningstillfällen/”räknestugor” i mindre studentgrupper för att stödja utvecklingen
av det egna lärandet med avseende på förståelse för begrepp och samband. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men
undervisning på engelska kan förekomma liksom engelskspråkig litteratur. Genom seminarieuppgiften tränas studenten också i
vissa generiska färdigheter, såsom informationssökning, muntlig kommunikation och förmåga att samarbeta i grupp.
Examinationsformer
Kursen examineras genom:
 skriftlig tentamen; lärandemål 1- 8 och 12.
 aktivt deltagande i en seminariediskussion; lärandemål 9 och 11.
 aktivt deltagande i workshop kring informationssökning och urval av datakällor; lärandemål 10.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs såväl godkänt på tentamen (50% av totalt antal poäng) som godkänt på deltagande i
diskussionsseminarium och deltagande i workshop. För att erhålla betyget Väl godkänd fordras dessutom väl godkänt på
skriftlig tentamen (75% av totalt antal poäng). 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.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Falkman, Pär (red.) (1998). Finansieringsanalys: en introduktion till kassaflödesredovisning samt övningar med lösningar.
Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144007458
Lönnqvist, Rune (2011). Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. 5., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur, ISBN:
9144071612
Smith, Dag (2006). Redovisningens språk. 3., rev. uppl. Lund: Studentlitteratur, ISBN: 9789144011934
Frostenson, M., Helin, S., Sandström, J (2012) Hållbarhetsredovisning. Liber ISBN 978-91-47-09774-6
Adams, Carol & Zutshi, Ambika (2004). Forum: Ethical Investment, Corporate Social Responsibility: Why Business Should
Act Responsibly and Be Accountable: Australian Accounting Review Vol. 14 No.3 ss. 31-39.
Lagar och normer: Berörd lagstiftning, regler och normer i övrigt framgår av lista som finns tillgänglig på PingPong.
Kompendiematerial och ytterligare artiklar tillkommer enligt lista som görs tillgänglig via PingPong.
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 samt Dataekonomutbildningen.

