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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-12-21 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Företagsekonomi 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre eller antagen till
civilekonomprogrammet (SACEK) vid Karlstads universitet, inriktning finansiell ekonomi samt
kurserna FEGA01 Företagsekonomi I 30 hp, NEGB01 Nationalekonomi - fortsättningskurs 30 hp och
FEGB56 Externredovisning II 7.5 hp. Gymnasiets Engelska 6, Engelska B eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa förtrogenhet med den internationella utvecklingen av redovisningen och konsekvenserna för
olika typer av företag,
- redogöra för hur redovisningen hanterar och värderar materiella och immateriella tillgångar,
- redogöra för redovisningens relevans för olika intressenter med speciellt fokus på aktiemarknaden,
- redogöra för konsekvenser av att redovisningsreglerna inte följs,
- förklara sambandet mellan redovisning och beskattning,
- diskutera för- och nackdelar med olika redovisningsmetoder,
- diskutera och värdera olika ståndpunkter vad gäller redovisningens utformning och
- tillämpa vetenskaplig litteratur vid vetenskapligt skrivande.

Innehåll
I kursen analyseras och tolkas den internationella standarden för redovisning (IAS/IFRS) Olika
redovisningsproblem behandlas översiktligt ur såväl teoretisk som praktisk synpunkt med exempel
från olika länder. Redovisningens betydelse för aktiemarknaden och samhället i övrigt utgör en viktig
del av kursinnehållet.

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom en inlämningsuppgift (PM)
som görs i grupp och presenteras och diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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