
KURSPLAN

Kurskod: ERV100

Externredovisning, 7,5 hp
Financial Accounting, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-10-07
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom 
redovisningsområdet.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för sambandet mellan balans- och resultaträkningar utifrån den dubbla 
bokföringens princip
2. redogöra för redovisningens uppbyggnad
3. redogöra för det grundläggande regelverket inom redovisningsområdet
 
Färdighet och förmåga
4. självständigt kunna bokföra affärshändelser och bokslutstransaktioner manuellt och i 
bokföringsprogram
5. självständigt kunna genomföra ett enklare bokslut
6. tillämpa grundläggande regelverk och principer inom redovisningsområdet
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. visa en utvecklad förmåga att självständigt kunna tolka och kritiskt diskutera begrepp 
inom ramen för ämnesområdet
8. visa en utvecklad förmåga att självständigt kunna tolka och kritiskt diskutera hur olika 
affärshändelser påverkar balans- och resultaträkningar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- två individuella skriftliga tentamina (kursmål 1-8)
- en inlämningsuppgift; case som i grupp löses i bokföringsprogram (4-6)
- en inlämningsuppgift: rapport som skrivs i grupp (1-3, 6-8)
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Närmare anvisningar, betygskriterier och tidsplan för ordinarie examination samt 
omexamination delges studenten i kurs-PM vid kursens start.

Kursens innehåll
Kursen behandlar bokföringsteknik, grundläggande begrepp och samband inom redovisning, 
samt grundläggande kunskaper i regelverk för extern redovisning. Kursen tar upp begrepp 
såsom inbetalning, inkomst, intäkt, utbetalning, utgift, kostnad. Affärshändelser som belyses 
är bland andra kontantaffärer, kreditaffärer, lån, moms, personalkostnader, samt värdering i 
samband med bokslut. I bokslutet fokuseras innehållet till värdering av lager och dess 
beräkning, avskrivning av materiella anläggningstillgångar samt periodisering av inkomster 
och utgifter.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

ERE200 Externredovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GLR100 Grundläggande redovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRA100 Grundläggande redovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU101 Grundläggande redovisning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU102 Grundläggande redovisning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU103 Grundläggande redovisning 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
GRU104 Grundläggande redovisning, Nät 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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