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Beskrivning
Författare: Jan Thomasson.
Boken behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och
resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga
värderingsregler, grunder i koncernredovisning, utformning av årsredovisningar, kassaflödesanalyser, analys
av företags resultat och ställning, deras likviditet, soliditet och räntabilitet.
Nytt och omarbetat i upplaga 13:
• Generell uppdatering av allt som hänt sedan förra upplagan
• Speciell anpassning till BFN:s förslag: Upprättande av årsredovisning (K3)
• Nya, aktuella exempel eller uppgifter
• Koncernredovisningsavsnittet har anpassats till K3
• Mall för uppställningsform för kassaflödesanalys har införts och avsnittet om kassaflödesanalys för
koncerner har omarbetats
Om författarna
Jan Thomasson var verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Förändringar i den nya upplagan står
Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson för, båda verksamma vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Annan Information
Finansiell analys. Sammanfattning och utblick framåt. Året som gått. Årets resultat: 157 mnkr. Årets resultat
uppgår till +157,2 mnkr. Det är en väsentlig förbättring med 57,1 mnkr mot 2015 års . VA-verksamheten
redovisar positivt resultat för 2016 och har därmed sänkt skulden till minimal nivå, 1 procent av
omsättningen.

Redovisningens grunder. • Periodisering. • Värdering och resultat. • Finansiella rapporter. •
Företagsanalys/räkenskapsanalys. Till boken finns även en övnings- bok med uppgifter och fullständiga
lösningar. EXTERN REDOVISNING (Faktabok). 978-91-523-2173-7 440 sidor. 389 kr. EXTERN
REDOVISNING (Övningsbok).
29 nov 2017 . Aktivt arbeta med löpande redovisning, avstämningar och bokslut * Ansvara för intern och
extern rapportering samt diverse finansiella analyser och utredningar * Ha huvudansvar för Orasolvs
ekonomisystem Briljant. Tjänsten passar dig som vill ta nästa steg inom redovisning och trivs i en utmanande
roll.
Inom både näringsliv och offentlig sektor används finansiella rapporter för att analysera verksamheters
utveckling och värdeskapande. . En kartläggning av forskningsaktiva lärare inom externredovisning och
revision visar att det i dag finns drygt 40-talet lektorer och professorer i hela landet, det vill säga cirka två
behöriga.
26 nov 2010 . Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering
(kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering - Färdighet i att utföra
extern finansiell analys - Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets.
Under detta avsnittet ska vi presentera olika nyckeltal som passar bra för att analysera olika saker i företaget. I
slutet av avsnittet . saker i företaget. I slutet av avsnittet redovisas en mera generell formelsamling med korta
kommentarer till flera vanliga nyckeltal. .. Nettomarginal, Nettoresultat (resultat efter finansiella poster).
11 feb 2013 . Kursens innehåll. Kursen fokuserar på användning och tolkning av finansiell information
genom finansiell analys. Värderingsproblem inom extern redovisning utifrån såväl ett teoretiskt som ett
tillämpat perspektiv behandlas. Lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer relateras dels till
konkreta.
Boken behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och
resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga
värderingsregler, grunder i koncernredovisn.
innehåller en gedigen ekonomisk analys, som tar utgångspunkt i helheten för att sedan brytas .
analysmöjligheterna av den kommunala redovisningen samt stärker möjligheterna till insyn i den kommunala
ekonomin. Behovet av en utvecklad finansiell analys i .. internt (effektivitet) och externt (demokrati).
Resultaträkning.
28 sep 2017 . Extern redovisning och finansiell analys. Avslutad 5 okt 07:56; Utropspris 150 kr; Frakt
Schenker 59 kr; Säljare lizalinnea (2) Mer från säljaren. Har du en liknande? Sälj den här. Se hela annonsen.
29 nov 2007 . genom att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. Styrelserna i de stat ligt
ägda företagen ansvarar för att företagen presenterar en hållbarhets redovisning enligt. Global Reporting
Initiative (GRI):s riktlinjer som tillsammans med övrig finansiell rapporte ring utgör ett samlat underlag för.
Extern redovisning och finansiell analys av Thomasson, Jan. Pris från 70,00 kr.
Den finansiella rapporteringen är upprättad i överensstämmelse med gällande lag, internationella
redovisningsprinciper IFRS och noteringsavtalet med . alla led i den finansiella rapporteringen, från den
initiala registreringen av transaktioner i varje dotterbolag och rapporterande enhet, till validering och analys
av varje.
Externredovisningens syfte. Skapa förtroende. Ärligt, begripligt, det mest sanna; Finansiell information;
Kvantitativ information. Redovisning. För vem? Beslutsfattare . Ekonomisk ställning (balansräkning);
Ekonomiskt resultat (resultaträkning; Hur pengar använts och finansiering (kassaflödesanalys).
Årsredovisning.
DEL II EXTERNREDOVISNING OCH FINANSIELL BEDÖMNING. 51. KAPITEL . KAPITEL 6 Modeller
och föreskrifter för externredovisning. 6.1. 65 . Analysmodeller. 11.5. 293. När modellerna möter
verkligheten. 11.6. 297. Balanserad styrning – expanderad ekonomistyrning. 11.7. 304. R2K2 – En modell för
styrning. 327.
9 apr 2010 . Åtta studenter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fått Albert ter Vehns pris för
bästa uppsats i ekonomistyrning, externredovisning och företagsanalys. Uppsatserna handlar om allt från
musikindustrin, börsnoterade bolags aktieersättningar, Handelsbanken och redovisning av finansiella.
Utbildning i redovisning och finansiell analys. Lär dig om externredovisning och bedömning av ett företags
lönsamhet, likviditet och finansiella ställning.
Kurskod: EK110A version 1,2; Engelsk benämning: Financial Accounting and Analysis, including Basic
Statistics; Fördjupningsnivå: G1N; Huvudområden: Inget huvudområde; Undervisningsspråk: Undervisningen
bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Författare är Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms universitet; Niclas Hellman,
tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys, Handelshögskolan i Stockholm och
Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester.
Logotyp för.
10 nov 2014 . identifiera och analysera företagsekonomiska målsättningar, problem och möjligheter utifrån en
helhetsförståelse av ämnet - relatera olika . Ur ett omvärldsperspektiv har externredovisning kommit att spela
en allt viktigare roll när det gäller olika organisationers finansiella, sociala och miljömässiga ansvar.
14 okt 2016 . Myndighetens finansiella redovisning består av två delar: externredovisning och
internredovisning. Externredovisningen speglar vad som händer mellan myndigheten och dess omvärld.
Internredovisningen speglar förbrukning av resurser, fördelning och omfly.
Kursen ämnar ge deltagaren ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar ur
redovisarens perspektiv. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna tillämpa såväl nationell och
internationell standard inom området externredovisning. Vidare skall deltagaren kunna identifiera och
analysera.
24 Finansieringsanalys/ Kassaflödesanalys Kassaflöde från löpande verksamhet Utgår från resultat efter
finansiella poster Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke kassaflödespåverkande
poster, skatt etc Kassaflöde från investeringsverksamheten Köp och försäljning av anläggningstillgångar,.
20 feb 2017 . Finansiell ekonomi omfattar fyra delkurser; Metoder för ekonomisk analys, Externredovisning
2, Mikroteori samt Finance 1. Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillgodogöra sig finansiell teori samt
kunna förstå och utvärdera redovisningsinformation från företag, analyser från investmentbanker samt att.
Externredovisningen handlar precis som det låter, om redovisningen utåt, den som publiceras offentligt. Det
vi har fokuserat på här inom externredovisningen först och främst de normer, regler och praxis som starkt
påverkar hur redovisningen görs, årsbokslutet med bokföring och finansiella rapporter, sen tittar vi närmare
på.
EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET. LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av.
Nyckeltalsanalys. Christina Öberg, 2006 . En analys av företagets storleksutveckling är avgörande för att
bestämma vilka krav som kan ställas på exempelvis lönsamheten och den finansiella ställningen. Vanliga.
Vi vet vikten av att rapporteringen målgruppsanpassas och att innehållet är korrekt, samt följer lagkrav och
andra kravställares synpunkter. Legal rapportering. Vi hjälper dig med års- och koncernredovisningar,
delårsrapporter och kassaflödesanalyser inom K3, K2 och IFRS. Ansvarig för Finansiell rapportering Eva
Törning.
24 apr 2017 . För verksamhetsåret 2016 redovisar Uppsala kommun för verksamhet i förvaltningsform ett
resultat på 381 (56) miljoner kronor. .. I detta avsnitt görs en finansiell analys av resultat och ställning för
Uppsala kommuns koncern, vilket innefattar både kommunens nämnder och hel- och delägda kommunala.
Företagsekonomi - att hushålla med knappa resurser.
Extern redovisning och finansiell analys av Thomasson, Jan. Pris från 100,00 kr.
Ekonomisk analys och externredovisning, 7,5 hp . kunna genomföra en resultatplaneringsanalys och ha
kunskap om vad som påverkar . ha kunskap om ett företags budgetprocess och olika modeller för
budgetering. • ha grundläggande kunskaper om redovisning, balans-och resultaträkning samt finansiell
analys.
Redovisningen kan delas in i intern och extern redovisning. Den interna redovisningen används av företaget
och ska tillgodose behovet av underlag för styrning och kontroll av verksamheten. Den externa
redovisningen är företagets offentliga redovisning och riktar sig till företagets ägare och andra intressenter.
Extern redovisning och finansiell analys. av Jan Thomasson (Bok) 2011, Svenska, För vuxna. Ämne: Extern
redovisning,. Fler ämnen. Företagsekonomi · Redovisning. Upphov, Jan Thomasson. Utgivare/år, Malmö :
Liber 2011. Utgåva, 13. uppl. Format, Bok. Kategori. För vuxna. ISBN, 91-47-09656-X, 978-91-47-09656-5.
Redovisningskonsult. ♢ en studiemedelsberättigad heltidsutbildning. ♢ 400 YH-poäng . analysera olika
verksamheters lönsamhet, finansiella ställning och likviditet . Extern redovisning. 60. Handelsrätt. 50.
Kommunikation, presentationsteknik & rådgivning. 10. Koncernredovisning. 15. LiA – Lärande i Arbete
(praktik).
Kursinnehåll: • Introduktion • Fördjupning av produktkalkylering • Företagets finansiella förhållanden. •
Analys av företags finansiella flöden • Om styrmodeller • Från styrmodell till ekonomimodell. • Från
ekonomimodell till redovisningsmodell. Examination sker i form av individuella reflektionsuppgifter.
Externredovisning.
Pris: 292 kr. häftad, 2004. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Extern redovisning och finansiell analys,

Övn+facit av Jan Thomasson (ISBN 9789147074297) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Our analysis and conclusion shows that the implementation of IFRS has not increased the comparability
between Swedish corporations. In the comparison of the three companies in- cluded in our survey we
reached the conclusion that only two financial ratios were present in all annual reports. Key words: annual
report,.
En rådgivare som alltid har nära till skratt, vet inte hur stress stavas och som genuint älskar redovisning och
ekonomisk rådgivning med stor risk att det kan smitta av sig. Grym på att förklara och lära ut oavsett
förkunskaper hos åhöraren. Kompetenser inom ekonomisk analys, komplex redovisning och revision,
finansiell.
23 maj 2015 . än? “Tensxmvr nvuorssslm: Externredovisning. Provmornent: Ten. Ladokkod: SEX01B.
Tentamen ges för: CE13. Namn: 201 5-03f23. Personnummer: . (finansiell leasing). De båda företagens
redovisning för det första räkenskapsåret visas nedan. (i sammandrag). BR 31/12. Maskiner' 2 000 0.
30 mar 2016 . SOU 2016:24. Betänkande av KomRed. Stockholm 2016. En ändamålsenlig kommunal
redovisning . finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ....... 64. 1.4 Förslag om lag om ändring i lagen
(2005:590) om .. redovisning (externredovisning) finns i KRL som trädde i kraft den. 1 januari 1998.
Detta avsnitt är en fördjupning från delkursen Externredovisning I som ingår i Företagsekonomi I.
Upprättande av koncernbokslut med tillämpning av förvärvsmetoden behandlas också. Vidare skall studenten
lära sig upprätta och tolka den finansiella rapporten kassaflödesanalys samt kunna beräkna och tolka vanligt.
Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Nej (0 av 1), Stadsbiblioteket,
Försenad, Facksal 3, Hylla, Qbc: Thomasson, Jan, Öppettiderfor Stadsbiblioteket. måndag10:00 - 21:00;
tisdag10:00 - 21:00; onsdag10:00 - 21:00; torsdag10:00 - 21:00; fredag10:00 - 19:00; lördag11:00 - 17:00.
Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner
intjänade efter 1998 avsätts i balansräkningen. Intjänade pensioner före 1998 redovisas som
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Finansiell analys 25. Risk och kontroll. Risk. Med risk avses hur
kommunen.
Extern redovisning och finansiell analys, Fakta av Thomasson, Jan. Pris från 150,00 kr.
. Entreprenörskap och affärsutveckling 150327 · Envariabelsanalys 150119 · Eventmarknadsföring 150119 ·
Externredovisning 150116 · Externredovisning 150323 · Fastighetsförvaltning 150317 · Fiberteknik II 150116
· Finansiell ekonomi 150327 · Finansiell planering 150528 · Form och material 2, Designexperiment,.
Köp begagnad Extern redovisning och finansiell analys, Fakta av Jan Thomasson hos Studentapan snabbt,
tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Redovisnings och ekonomitermer förklarade. De vanligaste begreppen inom redovisning och bokföring i
kontext av bokföringsprogram.
Title, Extern redovisning och finansiell analys: Övningsbok med facit. Author, Jan Thomasson. Edition, 8.
Publisher, Liber ekonomi, 2001. ISBN, 9147045817, 9789147045815. Length, 147 pages. Export Citation,
BiBTeX EndNote RefMan.
kundens/brukarens perspektiv. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller förutom en ekonomisk
analys även en redovisning av måluppfyllelsen för de finansiella och verksamhetsmässiga målen och
fullmäktiges tolkning av begreppet god ekono- misk hushållning samt personalredovisning. I nämndernas.
Delaktig i koncernens i delårs-och årsbokslutprocess; Kvalitetssäkring och analys; Intern och extern
rapportering; Ansvara för redovisning av finansiella instrument; Delaktig av intern kontrollprocessen; Bidra
till vidareutvecklingen av rutiner och processer. Kvalifikationer och egenskaper. Du är civilekonom eller
motsvarande.
Start studying Extern redovisning. . Rörelseresultat + finansiella intäkter (ränteintäkter + realisationsvinst) /
Genomsnittligt totalt kapital (summa eget kapital och skulder för år 2 & 1 / 2) eller kapitalersättningmarginal x
kapitalomsättningshastighet. Räntabilitet på sysselsatt kapital .. Hur påverkas kassaflödesanalys av detta?
En regelbunden granskning och analys av ekonomiskt utfall sker såväl på affärsenhets- och divisionsnivå
som på den operativa styrelsestruktur som finns etablerad. Det finns även etablerade rutiner för extern
kommunikation av finansiell information i enlighet med de regelverk som finns för noterade bolag.
Uppföljning.
22 jan 2010 . företagsanalys. [Boken är utgiven av Collins Business Essentials.] • ”Extern redovisning och
finansiell analys”. Boken är ursprungligen skriven av Jan Thomasson men har omarbetats, nu i sin tolfte
upplaga, av. Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson som båda är lärare vid ekonomihögskolan vid Lunds.
Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning. En rapport om innebörden och
konsekvensen av kommunal särart. Produktion: Sandberg Information. Tryck: Mixi Print .. dess inverkan på

externredovisningen. Kommunal särart . balansräkning och finansieringsanalys samt drift- och investerings-.
11.
Scheman. Översiktsplaner. Nedan finner ni scheman till samtliga kurser, en månad innan kursen/momentet
startar ska schemat vara publicerat. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Respektive
föreläsares kontaktinformation finner du på schemat.
Redovisning. Accounting. Laskentatoimi. ▫. Inom finansiell eller externredovisning sysslar man med bokslut
och beskattning i samfund, föreningar och stiftelser. Koncernredovisning, företagsanalys och företagens
finansieringsfrågor är andra centrala områden. ▫. Inom finansiering ser man på finansiella marknader ur.
Extern redovisning: Skillnader mellan de befintliga regelverken och K3. Akademin för hållbar samhälls- och
teknikutveckling. Kandidatuppsats 15 högskolepoäng . rörelseförvärv, skillnader, regelverk, extern
redovisning .. analys- och forskningsändamål, inom extern redovisning kan detta röra sig om dokument i
form av.
Beskrivning. Författare: Jan Thomasson. Det här är övningsboken. I den nya upplagan av Extern redovisning
och finansiell analys tar man bl a hänsyn till ;. ·Övergången till IFRS år 2005, åtminstone för noterade
företags koncernredovisning, är nu ganska nära, och beslut eller förslag om den övergången beaktas i den
nya.
Litteratur. Thomasson, Jan:"Externredovisning och finansiell analys" eller annan liknande bok på samma
akademiska nivå, Fastighetsägarna: "Årsredovisning i fastighetsföretag", delar ur Finansanalytikernas
rekommendationer, artikelsamling på svenskasamt föreläsningsnotat (HandOuts).
Se Louise Pahvs profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Louises erfarenhet inkluderar Barilla
Sverige AB, Nets | Norway och Grizzly Zoo. Louise har gått på Nanyang Technological University. Se hela
Louises profil, skapa kontakt och utforska liknande personer och yrken.
Författare är Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet, Niclas Hellman,
tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys vid Handelshögskolan i Stockholm och
Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business School, University of Manchester.
Pris: 135 kr. häftad, 2011. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Extern redovisning och finansiell analys :
lösningar av Jan Thomasson (ISBN 9789147096572) hos Adlibris.se. Fri frakt.
. för att sammanställa, analysera, kritiskt värdera och integrera information i en företagsekonomisk praktik.
Presentera en projektrapport, såväl muntligt som skriftligt, där företag analyserats utifrån olika perspektiv och
teoretiska ansatser inom; marknadsföring, finansiering, organisation och externredovisning.
Redovisning kan delas upp i flera områden som ekonomistyrning, extern revision, finansiell redovisning och
skatteredovisning. Ekonomistyrning . Extern revision ska uppfylla de regulatoriska riktlinjerna och
branschpraxis. . Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt
bruk.
Vad är finansiell analys (svar sid 395). Finansiell analys baserar sig på redovisningshandlingar. (1p) Man
skiljer mellan intern och extern analys. (1p) Extern analys är offentlig.(1p) Analysen berör det finansiella
handlingarna och de kombineras med andra företagsanalyser som marknadsanalys, resursanalys,.
7. 2. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH. REDOVISNINGSNORMER I SVERIGE. 9. Behov av enhetliga
redovisningsprinciper. 9. Redovisningsrådet. 9 .. lighetsanalyser. För externa intressenter är det viktigt att de
finansiella rapporterna svarar på frågan varför re- sultatet (och kassaflödet) har utvecklats som det har gjort.
Syfte: Syftet är att med hjälp av en multipel regressionsanalys undersöka vilket redovisningsmått som är mest
värderelevant i förhållande till den svenska aktiemarknaden. De redovisningsmått som granskas är årets
resultat, kassaflöde från den löpande verksamheten samt bokfört värde på eget kapital. Anledningen till att.
3210 – Uppsats inom redovisning och finansiell styrning. HT 2008. Finansiell analys med . Keywords: real
estate, financial analysis, risk, financial distress. Framläggning: 16 december 2008, ... företagsverksamhet,
och används därför ofta då företag och deras prestationer ska analyseras och bedömas av en extern part.
Att förstå företag och organisationers finansiella information kan ibland vara snårigt och krångligt. Extern
redovisning och Räkenskapsanalys riktar sig till dig som vill förstå och behärska redovisningens logik och på
ett effektivt sätt kunna tolka verksamheters finansiella kommunikation. Du lär dig den löpande bokföringens.
26 apr 2017 . Forskarrapport skriven av Bino Catasús, professor i redovisning och revision, Stockholms
universitet, Niclas Hellman, tillförordnad professor i extern redovisning och finansiell analys,
Handelshögskolan i Stockholm, och Christopher Humphrey, professor i redovisning, Manchester Business
School,.
22 nov 2017 . För att göra det möjligt söker vi nu en Redovisningsansvarig som ska styra redovisningsarbetet
i rätt riktning. . samt budget och prognoser; Bankbetalningar och likviditetsprognoser; Intern och extern

rapportering samt diverse finansiella analyser och utredningar; Huvudansvar för ekonomisystemet Briljant.
FöretagsEkonomerna erbjuder kompetens och erfarenhet inom ett brett spektrum av tjänster för effektiv
hantering av företagens ekonomiska frågor, såsom redovisning, löne- och personaladministration samt
finansiell rådgivning. Våra medarbetare arbetar som engagerade, nära partners, vars syfte är att förbättra
varje.
Ett gratis kompendium till företagsekonomi för studenter på kandidat och magisternivå.
14 feb 2014 . Ekonomistyrning – analyser av finansiella flöden, du jobbar praktiskt med styrmodeller och
verktyg som tillämpas på små och medelstora företag. Externredovisning – du lär dig att självständigt tillämpa
och analysera redovisningens principer och regelverk på olika redovisningsproblem samt argumentera.
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta be- slutande organ. I fullmäktige finns 31
ordinarie le- damöter och 20 ersättare. Sammansättningen be- stäms genom allmänna val av medborgarna i
De- gerfors kommun. Antalet mandat har minskat med 10 stycken jämfört med förra mandatperi- oden.
7 sep 2017 . . att ta fram beslutsunderlag till företagets valutasäkringar Aktivt analysera, sammanställa och
supportera dotterbolagens finansiella resultat och tillsammans med business controller föreslå åtgärder för att
utveckla verksamheten Dotterbolagens och moderbolagets rapportering samt redovisning vid delårs-.
2 L-Bas 2013 En kontoplan för landstingens externredovisning . Annika Wallenskog. Sektionen för
ekonomisk analys. L-Bas 2013 En .. 1§ och av rkr:s rekommendation nr 20, Redovisning av finansiella
tillgångar och finansiella skulder. Tillgångar i landstingens koncernföretag ska särredovisas på res - pektive
konto.
4 apr 2012 . använda grundläggande begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika
situationer, problem och möjligheter i företag och organisationer . Delkursen ger en introduktion till
företagets finansiella rapportering och det samband mellan extern redovisning och beskattning som finns i
Sverige.
Jämför priser på Extern redovisning och finansiell analys: lösningar (Häftad, 2011), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Extern redovisning och finansiell analys: lösningar
(Häftad, 2011).
Sköta redovisningen samt extern och intern rapportering (månads och årsbokslut) för moderbolaget Blueair
AB. Utföra finansiella analyser och förbereda, stödja och samordna budgetprocessen; Eget ansvar för vissa
konton och avstämning för dessa; Stödja och bidra till tillförlitlig intern kontroll för Blueair koncernen.
Business Administration Ba (B), External Accounting and Financial Analysis, 7,5. Credits. 2008-04-01.
Inrättad . koncernredovisning, revision respektive räkenskaps- och kassaflödesanalys. Progression. (B).
Fördjupning vs. Examen . Extern redovisning och finansiell analys (faktabok). Upplaga: Senaste upplagan.
Förlag:.
3.5.2 Finansiell redovisning. 35. 3.5.3 Regelverk för extern redovisning. 36. 3.6 Varför redovisas inte ansvar
för förorenad mark i årsredovisningen? 37. 3.7 Det goda exemplet ... should include a systematic uncertainty
analysis. This is of particular importance when there are substantial uncertainties about the distribution of.
Extern redovisning och finansiell analys PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Jan Thomasson. Boken
behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och
resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga
värderingsregler, grunder i.
Studera! Här finns 61 utbildningar som matchar "Ekonom inom finans" på distans. Hitta din utbildning på
AllaStudier.se och börja plugga nu.
Författare: Thomasson Jan. Titel: Extern redovisning och finansiell analys - Lösningar Inför övergången till
IFRS. Upplaga: 11 uppl. Utgivningsår: 2004. Omfång: 46 sid. Förlag: Liber Ekonomi. ISBN: 9147074280.
Ämnesord: Ekonomi.
Utbildningar i finans och analys och andra ekonomiska analysmetoder. Sök, hitta och jämför kurser hos oss.
Pris: 463 kr. häftad, 2011. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Extern redovisning och finansiell analys av
Jan Thomasson (ISBN 9789147096565) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Kursens övergripande mål är att ge studenterna fördjupade och breddade kunskaper inom redovisning och
finansiell företagsanalys. Finansiell företagsanalys förutsätter kunskaper i extern redovisning och på kursen
belyses och konceptualiseras ett antal redovisningsteoretiska övervägande. Kursen är tillämpningsinriktad.
I detta avsnitt görs en finansiell analys av Göteborgs Stads sammanställda redovisning, eller, som den
benämns i privat sektor koncernredovisning. . Justeringar för att hantera interna mellanhavanden, kommunen
och bolagen, uppgick till 30 mkr och bestod i huvudsak av extern vidareförsäljning av tidigare realiserad.
Externredovisning och finansiering 7,5 hp. Financial Accounting and Finance 7.5 credits. Grundnivå . de

föreställningsramar och regelverk som är väsentliga inom externredovisningen ur ett nationellt perspektiv.
Kursen . Thomasson, Jan (2011). Externredovisning och finansiell analys. Teoribok. Liber. Senaste upplagan.
Med kassaflödesanalys avses i detta allmänna råd den finansieringsanalys som ska lämnas enligt 2 kap. . 11.1
Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet av
... prognostiserad transaktion får endast identifieras som säkrad post om det finns en extern motpart.
Kursen är en fördjupningskurs inom externredovisning och utgångspunkten är IFRS-regelverket. Olika
redovisningsteoretiska frågeställningar behandlas, likväl som värderings- och periodiseringsfrågor, samt
dilemman och utmaningar med att tillämpa och tolka ett internationellt regelverk.
fördjupade kunskaper om genomförande av bokslut och upprättande av årsredovisningshandlingar.
räkenskapsanalys och analyser av företagets lönsamhet . Delprov 1 (3 hp) Extern redovisning, individuell
skriftlig salstentamen. Omfattar de . Drefeldt, C., Törning, E. (2012), Finansiell rapportering : enligt K3 och
K2.
LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=Extern+redovisning+och+finansiell+analys&lang=se&isbn=9789147096565&source=mymaps&charset=utf8 Extern redovisning och finansiell analys Häftad, 2003. Den här utgåvan av Extern Redovisning Och
Finansiell Analys är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller.
Den finansiella tillgångsförvaltningen, de penningpolitiska transaktionerna och den operativa verksamheten
medför risker för Finlands Bank. . Byrån för riskkontroll och extern redovisning bevakar och analyserar
riskerna i balansräkningen och rapporterar regelbundet om dem och om riskerna i investeringsverksamheten.
19 jan 2010 . Intern vs extern redovisning . Bokföring; Redovisning; Extern redovisning; Intern redovisning;
Årsbokslut; Årsredovisning; Resultaträkning; Balansräkning . Den finansiella analysen visar hur företagets
intressenter med syftet att bedöma företagets ekonomiska/finansiella situation kan analysera den.
25 sep 2013 . Skriftligt prov i: FEKASO Extern redovisning och räkenskapsanalys. Omtentamen: .. 3973
Wnstvid avyttring avinv. 25 100 50115 C; l 1"?”32 mmm-www n mmm-MI. Rörelseresïíiïá'ï" """"""" 550.
Finansiella poster. +10. _4112 i'. - IQIWZ -qu. W.. . Besvara följande frågor samt upprätta en
kassaﬂödesanalys.
18 dec 2012 . Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15 hp, nivå G1N (obligatorisk), a).
Årskurs 2 basblock. Extern . Bolagsstyrning och riskanalyser, 30 hp, nivå A1N (obligatorisk), a).
Examensarbete redovisning, 30 hp, nivå A1E (obligatorisk), a). Finansiell ekonomi. År 3. Finansiell
fördjupning I, 15.
Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som
föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen. All monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle
ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell verksamhet. Alla företag och föreningar
måste.
Vägledning för avgränsning av redovisningen. 17. Del 2. Standardinnehåll. Strategi och Profil. 20. 1. Strategi
och analys. 20. 2. Organisationsprofil. 21. 3. Information om redovisningen .. redovisningen är externt
bestyrkt.2. Organisationen anger .. Inom finansiell redovisning anses väsentlighet i regel som en tröskel för
när.
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