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Kursplan

Externredovisning II

Kurskod: FEGB56

Kursens
benämning:

Externredovisning II
Financial Accounting II

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
FOA (Företagsekonomi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-28 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
FEGA01 Företagsekonomi I 30 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för samt tillämpa god redovisningssed vid upprättande av årsbokslut för större företag och
koncerner,
2. upprätta och tolka en kassaflödesanalys,
3. beräkna och tolka grundläggande finansiella nyckeltal,
4. redogöra för bolagsstyrning och hållbarhetsredovisning, 
5. redogöra för revisionens roll och regelverk samt revisionsmetodik och 
6. redogöra för och tillämpa grunderna i företagsvärdering. 



Innehåll
I kursen ingår ett avsnitt om upprättande av årsbokslut för större företag med tillämpning av god
redovisningssed, vilket bland annat inkluderar Bokföringsnämndens allmänna råd. Detta avsnitt är en
fördjupning från delkursen Externredovisning I som ingår i Företagsekonomi I. Upprättande av
koncernbokslut med tillämpning av förvärvsmetoden behandlas också. Vidare skall studenten lära sig
upprätta och tolka den finansiella rapporten kassaflödesanalys liksom beräkning och tolkning av
grundläggande finansiella nyckeltal, vilka används vid analys av företags verksamhet. I kursen
behandlas också bolagsstyrning, hållbarhetsredovisning, ett avsnitt om lagstadgad revision samt
företagsvärdering. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-5 examineras genom en salstentamen.
Lärandemål 3 examineras även genom en skriftlig gruppuppgift som presenteras och diskuteras vid ett
seminarium. 
Lärandemål 6 examineras genom en skriftlig gruppuppgift som presenteras och diskuteras vid ett
seminarium. 

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

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


