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Affärsredovisning 7,5 hp
Financial Accounting 7.5 credits
Grundnivå
Progression: 1•30
Huvudområde: Företagsekonomi, grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2017•12•21) och gäller studenter antagna höstterminen 2019.

Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet, Ekonomprogram•
met, Internationella marknadsföringsprogrammet och Bygg•
och fastighetsprogrammet.

Kursens huvudsakliga innehåll
I kursen ingår att lära sig affärsredovisningens teoretiska
grunder bokföring av affärshändelser samt att upprätta bok•
slut med bokslutspolitiska åtgärder. I kursen ingår ett själv•
ständigt projektarbete att bokföra, upprätta bokslut .

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet +
Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).
Eller:
Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdes•
behörighet A4).

Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och dato•
rövningar. Ett obligatoriskt projektarbete ingår. Undervis•
ningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på eng•
elska kan förekomma.

Kursens mål
Kursens mål är att studenten utvecklar färdigheter och kom•
petenser inom affärsredovisning. Den ger en fördjupning
inom ämnesområdet skapar färdighet för ett självständigt
arbete inom ämnesområdet. Kursen syftar till att ge grunder
för insamling, lagring, bearbetning, analys och presentation
av företags verksamhet uttryckt i ekonomiska termer.

Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•
känd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom skriftlig tentamen och en inläm•
ningsuppgifter.

Examinationsmoment

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Betyg

Tentamen

6 hp

U/G/VG

Projektarbete • bokslut

1,5 hp

U/G

Kunskap och förståelse
• återge och förklara affärsredovisningens teoretiska
uppbyggnad
• känna till hur kassa ödet påverkas av olika affärshän•
delser
Färdighet och förmåga
• upprätta ett enklare bokslut både manuellt och i ett
datorbaserat bokföringsprogram
• förstå kopplingen mellan regelverk och praxis gällande
bokföring av olika affärshändelser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• förklara en årsredovisnings olika beståndsdelar

Om studenten har fått beslut från Högskolan i Halmstad om
särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning,
har examinator rätt att besluta om ett anpassat examina•
tionsmoment eller låta studenten genomföra examinationen
på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.

Sida 2 (2)
FÖ2001 / 25

Kurslitteratur
Jan Thomasson, Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed, Hans Lindquist, Olov Larson, Lennart Rohlin. Den nya
affärsredovisningen. Liber, faktabok ( senaste upplagan)
Jan Thomasson, Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed, Hans Lindquist, Olov Larson, Lennart Rohlin. Den nya
affärsredovisningen. Liber, övningsbok ( senaste upplagan)
Jan Thomasson, Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed, Hans Lindquist, Olov Larson, Lennart Rohlin. Den nya
affärsredovisningen. Liber, lösningar ( senaste upplagan)
Örjan Alexandersson, Sven Helin, Karin Seger, Benny Uhman. Praktikfallet Noas nävertråd AB. Studentlitteratur ( senaste
upplagan)
Ytterligare litteratur kan förekomma enligt examinators anvisningar

