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Innehåll
Kursens huvudsakliga innehåll och struktur består av sju olika områden:
 Begrepp och samband inom redovisningsområdet
 Löpande redovisning, manuellt och datorbaserat
 Redovisningens syfte och principer
 Värdering av tillgångar och skulder
 Associationsformer och eget kapital
 Bokslut och årsredovisning
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten ha en förståelse om helheten i redovisningsprocessen. Studenten ska efter avklarad kurs
kunna:
Kunskap och förståelse
1. definiera och förklara grundläggande begrepp inom redovisningsområdet och sambandet mellan resultat, kassaflöde och
finansiell ställning,
2. redogöra för hur vanligt förekommande affärshändelser påverkar resultat, kassaflöde och finansiell ställning,
3. beskriva huvuddragen i grundläggande redovisningsteoretiska utgångspunkter och redovisningsprinciper,
4. redogöra för den nationella lagstiftning som reglerar externredovisning,
Färdigheter och förmågor
5. bokföra affärstransaktioner och sammanställa årsbokslut, såväl manuellt som med hjälp av ett bokföringsprogram samt att i
detta tillämpa nationell lagstiftning på området (i huvudsak bokföringslagen och utvalda delar av årsredovisningslagen och
aktiebolagslagen),
6. tillgodogöra sig innehållet i en årsredovisning för ett mindre aktiebolag samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. värdera och ifrågasätta redovisning som informationskälla
Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och övningstillfällen/ ”räknestugor” i mindre grupper
för att stödja utvecklingen av det egna lärandet med avseende på förståelse för begrepp och samband. Undervisningen bedrivs
på svenska.

Examinationsformer
Kursen examineras genom tre provmoment:
Deltentamen 1 (2,5 hp) – individuell skriftlig tentamen, omfattar mål 1 och 2. På tentamen används betygen Underkänd,
Godkänd och Väl Godkänd.
Inlämningsuppgift (1 hp) – praktikfallsbaserad och datorstödd redovisningsuppgift, omfattar mål 5. Inlämningsuppgiften
poängsätts och inräknas i resultatet i Deltentamen 2.
Deltentamen 2 (4 hp) – individuell skriftlig tentamen, omfattar mål 3, 4, 5, 6 och 7. På tentamen används betygen Underkänd,
Godkänd och Väl Godkänd.
För att erhålla betyget Godkänd på hel kurs fordras godkänt på deltentamen 1, deltentamen 2 och inlämningsuppgift. För
betyget Väl godkänd på hel kurs fordras dessutom Väl godkänt på deltentamen 1 och deltentamen 2.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Bergevärn, m.fl., (2005) Övningar i extern redovisning, del 1. 4., uppl. Lund: Studentlitteratur, ISBN: 9789144045382
Bergevärn, m.fl., (2005) Övningar i extern redovisning, del 2. 5., uppl. Lund: Studentlitteratur, ISBN: 9789144045757
Thomasson, m.fl., (2010) Den nya affärsredovisningen BAS 2010 - Faktabok, 18 rev. uppl. Malmö: Liber ISBN 978-91-4709102-7
G. A. Lee (1977), The Coming of Age of Double Entry: The Giovanni Farolfi Ledger of 1299-1300, Accounting Historians
Journal, 4(2): 79-95
Mills, G. T.(1994) Early accounting in Northern Italy: The role of commercial development and the printing press in the
expansion of double-entry from Genoa, Florence and Venice. The Accounting Historians Journal 21(1): 81-96.
Kompendier: Begrepp och samband inom redovisningsområdet (görs tillgängligt via PingPong i samband med kursstart).
För all litteratur gäller senaste utgåvan.
Ytterligare material kan tillkomma som utdelas under föreläsningarna eller lektionerna.
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 och Dataekonomutbildningen.

