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Kursplan

Finansieringsteori
Corporate Finance
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: 21FT1C
Version: 2.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2013-12-11
Gäller från: VT 2014
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (G2F)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Avklarade kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng, varav Finansiell planering, 7,5 högskolepoäng, eller
motsvarande.
Betygsskala: ECTS-betygsskala

Innehåll
Kursen bygger på en föreläsningsserie kompletterad med övningar, där innehållet bearbetas med hjälp av övningsuppgifter,
mestadels av beräkningsnatur. Kursens huvudmoment är enligt följande ordning:








Värdering och kapitalbudgetering
Risk och avkastning
Portfölj- och marknadsteori
Kapitalstruktur och utdelningspolititik
Långfristig finansiering och leasing
Optionspristeori
Företagsförvärv och företagsfusioner

Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
1. redogöra för och kritiskt granska teoriutvecklingen i ämnesområdet finansiering avseende risk- och avkastningsbedömningar
i samband med värdering av företag och dess finansiella tillgångar, med utgångspunkt i företagets förhållande till omvärlden
2. genomföra bedömningar, beräkningar och analyser av finansieringsproblem, som ett företag är utsatt för, till exempel dess
val av kapitalstruktur, utdelningspolitik och olika finansieringsformer
Undervisningsformer
Föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs på engelska om icke-svensktalande studenter deltar. Kurslitteraturen är på
engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (lärandemål 1 och 2), vilken betygsätts enligt ECTS-skalan (A-F). Betyget på
tentamen avgör betyg för hel kurs.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Ross, Westerfield & Jaffe, (senaste upplaga), Corporate Finance, International Edition, Irwin.
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med institutionens riktlinjer, där studenternas synpunkter skall inhämtas. Resultatet av
utvärderingen publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med institutionens riktlinjer, och
ligger till grund för framtida kurs- och utbildningsutveckling.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonom- och Dataekonomutbildningen och ges som fristående kurs.

