Modulbeskrivelse
Modul 6A:
Regnskabsanalyse for beslutningstagere - Financial accounting for decision-makers
5 ECTS
STADS kode: SBO700052B
Placering
2. semester
Modulansvarlig
Morten Jarlund
Type og sprog
Modulet er et konstituerende fagelement, baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen. Der må også påregnes oplæg i plenum.
Undervisningen foregår på dansk.
Mål
Fagets formål er, at klæde de studerende på til at indgå i dialog med en revisor om aflæggelse af eksternt regnskab i en given virksomhed med afsæt i dels de grundlæggende teorier
inden for eksternt regnskab og dels i årsregnskabslovens bestemmelser for de væsentligste
regnskabsposter, herunder bl.a. de valgmuligheder, som loven foreskriver for disse regnskabsposter. Den studerende opnår viden om samspillet mellem informationerne i det eksterne regnskab og økonomistyringsinformationer til beslutningsformål.
Viden
Fremvise grundlæggende viden om det eksterne regnskab, samt hvorledes man analyserer
dette med henblik på beslutningsformål.
Færdigheder
Modulet giver den studerende centrale færdigheder inden for eksternt regnskab omkring de
3 følgende problemkredse:
Side 1
Udarbejdet august 2017
Niels Sandalgaard

1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.
2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og
formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller
og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for aktiver, forpligtelser,
indtægter og omkostninger.
Desuden sætter modulet den studerende i stand til at foretage vurderinger på baggrund af
det eksterne regnskab samt at kunne argumentere for og imod anvendelsen af forskellige
regnskabsmodeller på et videnskabeligt grundlag.
Kompetencer
De opnåede færdigheder sætter den studerende i stand til at:
-

selvstændigt at igangsætte og gennemføre analyser samt
som økonomistyringsansvarlig have et frugtbart samarbejde med den eksterne regnskabsstab, idet man forstår de vigtigste forskelle og sammenhænge mellem det interne og det eksterne regnskabsvæsen.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Faget beskæftiger sig med følgende 3 problemkredse:
1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfun-dets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og mar-kedsløsning i modificeret form.
2. De fundamentale regnskabsteorier (paradigmer), præstationsorienteret regn-skabsteori og
formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med for-skellige regnskabsmodeller
og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for aktiver, forpligtelser,
indtægter og omkostninger.

Modulet danner forudsætning for særligt modul ”Capital Budgeting”, som også er på 2. semester.
Omfang og forventet arbejdsindsats:
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Fagets estimerede tidsforbrug:
Forelæsning = 24 timer
Forberedelse til undervisning og selvstudier = 86 timer
Eksamensforberedelse og Eksamen = 25 timer
I alt 135 timer
Deltagerforudsætninger
Eksternt regnskab på HA-niveau

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Lektion 1:
Eksternt regnskab som samfundsaktivitet og teoretisk disciplin samt national and international regnskabsregulering.
Lektion 2:
Den præsentationsorienterede regnskabsteori.
Lektion 3:
Den formueorienterede regnskabsteori og begrebsrammens opbygning og indhold.
Lektion 4:
Aktiver
Lektion 5:
Aktiver (forsat) samt forpligtelser og egenkapital.
Lektion 6:
Forpligtelser og egenkapital (fortsat)
Lektion 7:
Indtægter og omkostninger.
Lektion 8:
Ledelsesberetning og supplerende beretninger.
Hvordan ser et rigtigt regnskab ud? Aktuelt regnskab for en ”rigtig” virksomhed.

Yderligere info samt litteraturliste til modulet kan tilgås via moodle.
Eksamen
Der afholdes mundtlig, individuel eksamen i modul 6A, med ekstern censur.
Eksamen afholdes umiddelbart efter den sidste lektion, og eksamensplanen vil kunne tilgås
på moodle.
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Evalueringskriterier:
For karakteren 12: Gives den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets
målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
For karakteren 02: Gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående
kompetence- og læringsmål.
Evaluering foregår i henhold til studieordning.
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