EXAMENSARBETE
UTMANINGAR INOM HÅLLBARHETSREDOVISNING OCH INTEGRERAD
REDOVISNING
VERKSAMHET
På Normative är vår passion att bygga ett mer hållbart samhälle. För att detta ska kunna ske så inser
vi att hållbarhet måste gå hand i hand med de incitament som på gott och ont dominerar samhället
idag. Av den anledningen är Normative inte bara designat som ett verktyg våra kunder bör använda
för att göra världen bättre, utan även som ett verktyg våra kunder vill använda för att spara pengar
och förbättra sin konkurrenskraft. Vi på Normative har byggt världens mest automatiska, effektiva
och användarvänliga CSR-system genom att använda oss av artificiell intelligens och datavetenskap.

UPPGIFT
Hållbarhetsredovisning handlar om att mäta och presentera för intressenter vad organisationen
uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning är en relativt ny företeelse,
men nyligen så beslutade EU i ett nytt direktiv att alla stora företag måste hållbarhetsredovisa. I det
svenska förslaget så kan 2000 företag komma att beröras av rapporteringskravet.
Meta Mind AB håller på att utveckla bokföringsmjukvara som integrerar hållbarhetsredovisning med
vanlig finansiell redovisning, på ett sätt som samtidigt uppfyller Skatteverkets och Bolagsverkets krav
inom bokföring och redovisning. Syftet med projektet är att undersöka vilka utmaningar som finns
förknippade med att integrera hållbarhetsredovisning, enligt det nya lagförslaget, med bokföring för
finansiell redovisning.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget.
Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i
arbetet.
Förkunskaper
Projektet är lämpligt för dig som läser Företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision,
Accounting and Finance eller annan motsvarande utbildning.
Omfattning
Examensarbete på kandidat eller masternivå, 15 eller 30 hp
Ort
Lund

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Reseersättning inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Malin Planander, tel. 0732 – 75 04 29
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: malin@miljobron.se

Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

