Ekonomihögskolan

IBUA61, International Business: Redovisning, 7,5
högskolepoäng
International Business: Financial Accounting, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201612-14 att gälla från och med 2016-12-14, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
IBUA61 är en kurs i International Business som ges på grundnivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

International business

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
- Har kunskap och förståelse för redovisning som en form av kommunikation och ett
viktigt verktyg för beslutsfattande för ledningen av företag samt externa användare.
- Visa förståelse för syftet med var och en av de finansiella rapporterna och
förhållandet mellan dem.
- Har kunskap och förståelse för redovisningens ramverk och medvetenhet om
skillnaderna mellan olika länder.
- Har kunskap och förståelse för hur transaktioner behandlas och dess inverkan på
den finansiella rapporten.
- Har kunskap för att kunna beräkna och tolka företags finansiella utveckling.
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Färdighet och förmåga
- Har förmåga att förklara syftet och användningen av redovisningsinformation.
- Har kunskap och förmåga att analysera effekten av en transaktion på
balansekvationen och förklara hur transaktionen påverkar resultaträkningen,
balansräkningen och redovisningen som helhet.
- Kan medverka vid upprättande och sammanställning av årsbokslut och
årsredovisning.
- Bemästrar beräkning och tolkning av finansiella nyckeltal inom kategorierna
likviditet, lönsamhet och finansiell ställning.
- Visar färdigheter att kommunicera och diskutera frågor inom kursinnehållet på
engelska både muntligt och skriftligt.
- Visar förmåga att arbeta både individuellt och som medlem i en mångkulturell grupp
med andra studenter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Visar medvetenhet om etiska frågor som rör redovisning och förmågan att göra en
bedömning av de moraliska och sociala konsekvenserna av sina beslut
- Visar insikter i möjligheter och begränsningar för redovisning, dess dynamiska
karaktär, roll i samhället, och människors ansvar för hur den används

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse för redovisning.
Den första delen av kursen presenterar redovisning som en form av kommunikation
och ett viktigt verktyg för beslutsfattande för förvaltningen av företag samt externa
användare. Den introducerar var och en av de finansiella rapporterna, dess syfte och
förhållandet mellan dem. Vidare omfattar den redovisningens ramverk och skillnaden
mellan International Financial Reporting Standards (IFRS) och US GAAP.
Den andra delen av kursen omfattar behandling av bokföringstransaktioner med hjälp
av dubbel bokföring. Detta innefattar redovisning av intäkter, kostnader, tillgångar,
skulder och eget kapital. Denna del av kursen ger studenterna kunskaper för att
upprätta och sammanställa årsbokslut och årsredovisning samt förstå effekten av hur
transaktioner påverkar resultaträkningen, balansräkningen och de finansiella
rapporterna.
Den tredje delen av kursen fokuserar på beräkning och tolkning av finansiella
nyckeltal inom kategorierna likviditet, lönsamhet och finansiell ställning för att förstå
företagens finansiella utveckling. I kursen ingår också etiska frågor som rör bokföring
och de moraliska och sociala konsekvenserna av redovisningsval.

Kursens genomförande
Föreläsningar och seminarier kommer att genomföras. Studenterna förväntas läsa den
tilldelade kurslitteraturen och delta aktivt under kursen.
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Kursens examination
Se separat bilaga med provkoder/examinationsmoment.
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
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Övrigt
Studenter som är antagna till International Businessprogrammet, är kvalificerade för
kursen. För studenter som läser kursen som fristående kurs krävs, åtminstone,
grundläggande behörighet samt Matematik C och Samhällskunskap A.
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 ett icke godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med.
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Prov/moment för kursen IBUA61, International Business: Redovisning
Gäller från H17
1601 Skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602 Gruppuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

