
KURSPLAN

Kurskod: EXT201

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

Beslutad: 2017-11-07
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syfter till att presentera teoretisk och praktisk kunskap inom 
externredovisningsområdet.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. använda relevanta lagar och regler inom redovisning och beskattning
 
Färdighet och förmåga
2. sammanställa ett bokslut och färdigställa en årsredovisning med hänsyn till civilrättslig 
och skatterättslig lagstiftning
3. upprätta en kassaflödesanalys
4. söka, samla och värdera redovisningsdata samt muntligen och skriftligen redogöra för 
dessa i enlighet med givna anvisningar, krav på språk och form samt inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. kritiskt tolka och diskutera information i redovisningsdokument, samt muntligen och 
skriftligen kunna kommunicera denna

Behörighetskrav
Samhällskunskap A samt fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi 
innefattande kurserna GRU102 Grundläggande redovisning 7,5 högskolepoäng och ESA106 
Ekonomistyrning 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Examination består av
- En skriftlig salstentamen (lärandemål 1,3,5)
- Skriftlig gruppvis inlämningsuppgift i form av en årsredovisningsanalys, som muntligt 
redogörs individuellt i seminarium (lärandemål 4,5)
- Skriftlig gruppvis inlämningsuppgift som består av att framställa ett bokslut och en 
årsredovisning(lärandemål 2)
Närmare anvisningar, betygskriterier och tidsplan för ordinare examination samt 
omtentamen delges studenten i kurs-PM vid kursens start.

Övriga föreskrifter
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KURSPLAN

Kurskod: EXT201

Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: 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.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Företagsekonomi
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