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Innehåll
Kursens huvudsakliga innehåll och struktur består av sju olika områden
 ekonomiska begrepp
 löpande redovisning
 redovisningens syfte och principer
 värdering av tillgångar och skulder
 eget kapital
 bokslut och årsredovisning
 enkel räkenskapsanalys
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten ha en förståelse om helheten i redovisningsprocessen.
Kunskaper och förståelse
Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna
 återge huvuddragen i grundläggande redovisningsteoretiska utgångspunkter och redovisningsprinciper
 redogöra för grundläggande ekonomiska begrepp och sambandet mellan dessa samt kunna tillämpa dessa begrepp på
ett adekvat sätt i ett eventsammanhang
 beskriva redovisningssystemet och redovisningsprocessen, samt dess relation till ett företags affärssystem i stort, samt
ha en förståelse för affärsdokumentationens betydelse i redovisningen
 redogöra för huvuddragen i lagar och normer, som företag måste följa i olika företagsformer, gällande eget kapital,
löpande redovisning, upprättande av årsbokslut och årsredovisning
Färdigheter och förmågor
Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna
 aktivt och självständigt bokföra affärstransaktioner, samt göra årsbokslut för en mindre verksamhet
 självständigt och i grupp genomföra och presentera resultaten från en analys av en årsredovisning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna
 resonera kring innehållet i ett årsbokslut/en årsredovisning, sambandet mellan olika delar, finansiella posters påverkan
på resultat, likviditet och balans, betydelsen av några viktiga nyckeltal
 ifrågasätta redovisningen som informationsinstrument i samband med upplevelsen och genomförandet av ett event

Undervisningsformer
Föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en seminarieuppgift samt en skriftlig tentamen. För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på
seminarieuppgiften och tentamen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom väl godkänt på den skriftliga 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
Eriksson, Gunnar & Johansson, Peter (2010). Att förstå externredovisning - faktabok. Liber, ISBN: 91-47-09506-7
Övningskompendium i redovisning
Studentinflytande och utvärdering
Efter genomförd kurs genomförs en kursutvärdering i form av en enskild och anonym enkät. Kursansvarig sammanställer
enkätsvar och offentliggör utvärderingen i enligheter med institutionens bestämmelser. Utvärderingen ligger till grund för
fortsatt kursutveckling och ingår också i den programutvärdering som sker.
Övrigt
Kursen ges inom Event Managementutbildningen.

