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Externredovisning
Financial Accounting
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SEX01B
Version: 20.1
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Gäller från: HT 2021
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G1F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: 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
 Analys av extern rapportering
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för och resonera kring begrepp, principer och modeller inom redovisningsområdet,
1.2 förklara samband mellan redovisningsprinciper och val av vissa redovisningslösningar i lagar och normgivning,
1.3 redogöra för revisionens betydelse ur ett nationellt och internationellt perspektiv samt revisorns ansvar och oberoende,
1.4 redogöra för betydelsen av och resonera kring skyddet av det egna kapitalet i ett aktiebolag,
1.5 redogöra för grundläggande företagsbeskattning och förklara sambandet mellan skatt och redovisning,
1.6 redogöra för hållbarhetsredovisningens grunder, praktik och funktion,

Färdigheter och förmågor
2.1 sammanställa en kassaflödesanalys enligt gällande normer, såväl direkt som indirekt metod,
2.2 lösa redovisningsproblem i enlighet med gällande lagstiftning och kompletterande normgivning,
2.3 analysera extern rapportering, inklusive hållbarhetsredovisningar, i praktiken,
2.4 söka i för ämnet relevanta databaser, främst gällande lagar, standards och kompletterande normer,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera kring och kritiskt granska ett företags årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, och dess relevans som

informationsinstrument och
3.2 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. Engelskspråkig litteratur kan förekomma. Genom
seminarieuppgiften tränas studenten också i vissa generiska färdigheter, såsom informationssökning, muntlig kommunikation
och förmåga att samarbeta i grupp.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom:
Skriftlig tentamen
Lärandemål: 1.1-2.2 och 3.2
Högskolepoäng: 6
Betygsskala: U/G/VG
Aktivt deltagande i seminariet
Lärandemål: 2.3 och 3.1
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: U/G
Aktivt deltagande i workshop kring informationssökning och urval av datakällor
Lärandemål: 2.4
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: U/G
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).
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Eklöv Alander, Gunilla (2019). En bok om revision.1., uppl. Lund: Studentlitteratur
Falkman, Pär (red.) (2014). Kassaflödesanalys: en introduktion till kassaflödesredovisning samt övningar med lösningar.
Lund: Studentlitteratur
Frostenson, Magnus och Helin, Sven (2018). Hållbarhetsredovisning.3., uppl. Stockholm: Liber
Lönnqvist, Rune och Brännström, Daniel (2020). Redovisningen i bolag och koncerner. 6., uppl. Lund: Studentlitteratur
Smith, Dag (2019). Redovisningens språk. 5., uppl. Lund: Studentlitteratur
Lagar och normer: Berörd lagstiftning, regler och normer i övrigt framgår av lista som finns tillgänglig på lärplattformen.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 400 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Ekonomutbildningen, Kandidatprogrammet i Internationell handle och IT,
Dataekonomutbildningen samt Textilekonomutbildningen.

