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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-förklara externredovisningens bakomliggande sammanhang och hur redovisningspraxis
formas
-sammanfatta centrala utvecklings- och forskningsfrågor inom redovisningsområdet.
-förklara och sammanfatta redovisningens taxonomi.
Färdigheter och förmåga:
-kritiskt tolka aktuell normgivning vad gäller lagstiftning, råd, anvisningar och
rekommendationer från etablerade svenska normgivare samt internationell
redovisningsstandard i Sverige
-självständigt identifiera, formulera och lösa redovisningsproblem i överensstämmelse med
gällande lagar, normer och praxis

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.

-söka, samla, värdera och kritiskt tolka verksamheters finansiella information
-tillämpa metoder och modeller för tolkning av finansiell information
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-identifiera behov av ytterligare kunskap om externredovisningens ramvillkor.
-förklara vetenskapens roll inom externredovisningen.
Kursens innehåll

Kursen fokuserar på användning och tolkning av finansiell information genom finansiell
analys. Värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl ett teoretiskt som ett
tillämpat perspektiv behandlas. Lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer relateras
dels till konkreta tillämpningssituationer och dels till en referensram av mer generella regler.
En introduktion till koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i
kursen.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning.

Förkunskaper

Externredovisning A (7,5 hp)

Examinationsform

Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Tentamen

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Inlämningsuppgift 1

0 hp

Betyg: AF

0030 Inlämningsuppgift 2

0 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.

