Ekonomihögskolan

FEKG61, Företagsekonomi: Redovisning och finansiell analys,
6 högskolepoäng
Business Administration: Accounting and Financial Analysis, 6
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2013-03-01 och senast reviderad 2017-10-16 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-10-16,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i andra terminens studier i ämnet företagsekonomi, grundnivå, 31-60
högskolepoäng. Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet samt som
fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• Har kunskap och förståelse inom redovisning och finansiell analys inbegripet
områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder inom området.
• Har kunskap och förståelse för mät- och värderingsfrågor i samband med
redovisning och finansiell analys.
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Färdighet och förmåga
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• Kan medverka vid upprättande och sammanställning av årsbokslut och
årsredovisning.
• Bemästrar beräkning och tolkning av finansiella nyckeltal inom kategorierna
likviditet, lönsamhet och finansiell ställning.
• Klarar av att beräkna och tolka företags och organisationers finansiella utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• Förmår att kritiskt reflektera över redovisningens och den finansiella
företagsanalysens förtjänster och begränsningar.

Kursens innehåll
Kursen har som övergripande mål att låta de studerande förvärva breddade och
fördjupade kunskaper inom området redovisning, rapportering och finansiell
företagsanalys. Då finansiell företagsanalys förutsätter kunskaper i redovisning belyses
och konceptualiseras ett antal redovisningsteoretiska övervägande under kursens
gång. Ett exempel på ett sådant övervägande rör frågan om kostnadsföring kontra
aktivering. Kursen är tillämpningsinriktad. Därutav följer att studenterna kommer att
exponeras för och tvingas hantera årsredovisningar och annat redovisningsmaterial
som utgör underlag för finansiell rapportering och företagsanalys. Vidare beskrivs och
analyseras redovisnings- och rapporteringsfrågor med utgångspunkt från lagstiftning,
rekommendationer samt redovisningens föreställningsram/ar. PM-arbete bildar grund
för att förmedla insikter om förhållandet mellan redovisningens och den finansiella
analysens teori och praktik.
Exempel på områden som behandlas är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redovisningens föreställningsram
Normgivande institutioner
Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Värderingsregler och redovisningens flexibilitet
Finansieringsformer och kapitalstruktur
Lönsamhetsberäkningar och olika kapitalbegrepp
Tilläggsupplysningar och övrig information i redovisningsrapporter
Kassaflödesanalys

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar.

Kursens examination
Examination sker genom PM-arbete samt en individuell skriftlig tentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
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så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala G/U (godkänt/underkänt).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten varit registrerad på och följt 1-30 hp i
Företagsekonomi eller motsvarande.

Övrigt
Övergångsbestämmelser och begränsningar i förhållande till annan kurs i relation till
viss examen: Kursen FEKG61, FEKG60, FEKA63 samt Extern redovisning- och
rapporteringsdelen av kurserna FEKA16 Företagsekonomi 31-60 HP, FEK516
Företagsekonomi 21-40p och FEKA11 Företagsekonomi: Fortsättningskurs överlappar.
Endast en av dessa kurser kan ingå i samma examen.
Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer
efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av
respektive examinationsmoment i kursen till studenter med inte godkänt resultat.
Observera att du efter detta enbart kan få intyg på de examinationsmoment som du
är klar med.
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Prov/moment för kursen FEKG61, Företagsekonomi: Redovisning och
finansiell analys
Gäller från H13
1301 Individuell skriftlig tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1302 PM i företagsbedömning, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

