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Innehåll
Denna kurs ger studenterna en fördjupad kunskap relaterad till de tre huvuduppgifter som en finanschef har; investeringsbeslut,
finansieringsbeslut och cash management. Kursen bygger på en föreläsningsserie kompletterad med övningar, där innehållet
bearbetas med hjälp av övningsuppgifter, mestadels av beräkningsnatur. Kursens huvudmoment är enligt följande ordning:








Beräkning av förväntad avkastning och risk
Portfölj- och marknadsteori
Kapitalstrukturs- och utdelningspolitiksbeslut
Metoder för kapitalbudgetering och värderingstekniker
Finansiella optioner och optionsvärdering
Risk Management
Företagsförvärv och företagsfusioner

Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 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,
1.2 beskriva och förklara begreppet Capital Asset Pricing Model och principerna för kapitalstruktursbeslut,
1.3 redogöra för grundläggande principer för finansiell optionsvärdering,
Färdighet och förmåga
2.1 genomföra bedömningar, beräkningar och analyser av finansieringsproblem, som ett företag är utsatt för, till exempel dess
val av kapitalstruktur, utdelningspolitik och olika finansieringsformer,
2.2 tillämpa olika kapitalbudgeteringsmetoder samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 med hjälp av finansiell teori kritiskt bedöma och värdera finansieringsproblem i företag i fråga om valet av kapitalstruktur,
utdelningspolitik, fusions- och förvärvsstrategier, och olika former av finansiella transaktioner som påverkar stabiliteten i
företags operativa verksamhet.

Undervisningsformer
Föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs på engelska om icke-svensktalande studenter deltar.
Examinationsformer
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (lärandemål 1.1 till och med 3.1), vilken betygsätts enligt sjugradig betygskala
(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.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteraturen är på engelska.
Berk, J. & DeMarzo P. (2016). Corporate Finance. (Global Edition), New York: Pearson.
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 200 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet och Ekonomutbildningen samt ges som fristående kurs.

