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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-på en fördjupad nivå redogöra för den finansiella redovisningens och
hållbarhetsrapporteringens bakomliggande sammanhang och hur redovisningen och
rapporteringen utvecklas både i Sverige och internationellt.
-förstå redovisningsprinciper och deras betydelse för redovisningsnormeringen nationellt och
internationellt.
-uppvisa fördjupad kunskap om den finansiella redovisningens och hållbarhetsrapporteringens
internationella taxonomi.
Färdighet och förmåga:
-självständigt redogöra för och kritiskt tolka aktuell normgivning gällande lagstiftning och
rekommendationer från etablerade svenska och internationella reglerare,
-självständigt identifiera, formulera och lösa problem i överensstämmelse med gällande lagar,
normer och praxis,
-söka, samla, värdera och kritiskt tolka nationella och internationella verksamheters
finansiella redovisning och hållbarhetsrapportering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

-Identifiera behov av ytterligare kunskap om externredovisningens och
hållbarhetsrapporteringens normering.
-visa fördjupad insikt om vetenskapens roll i externredovisning.
Kursens innehåll

Kursen syftar till att de studerande ska kunna lösa olika teoretiska och praktiska problem som
rör produktion och konsumtion av finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter. Kursen är
indelad i fem delar:
1. Nationell och internationell utveckling och reglering av finansiell redovisning och
hållbarhetsrapportering
2. Koncernredovisning enligt IFRS
3. Kopplingen mellan redovisningsprinciper, redovisningsnormering och rapportering
4. Aktuella forskningsfrågor som rör internationell finansiell redovisning och
hållbarhetsrapportering
5. Forskning som rör företags efterlevnad av redovisningsregler och påföljder vid ickeefterlevnad

Undervisning

Föreläsningar, tillämpningsövningar, seminarier och handledning. Kursen hålls på engelska.

Förkunskaper

-Kandidatexamen i företagsekonomi.
-Företagsekonomi som huvudområde (90 hp) eller motsvarande.
-Minst 30 hp i externredovisning och ekonomistyrning.
-Färdighet i engelska motsvarande (svensk gymnasieskola) Engelska 6

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment
0010 Finansiell redovisning och
hållbarhetsrapportering

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

