Kursplan

Analys och bedömning av företag och förvaltning
Analysis and Evaluation of Corporations and Public Administration
7,5 högskolepoäng
7,5 credits

Ladokkod: SAN023
Version: 8.2
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Gäller från: HT 2018
Nivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Företagsekonomi (A1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: Godkända kurser om sammanlagt 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav 45 högskolepoäng med
inriktning mot redovisning och av dessa 15 högskolepoäng på nivå G2F.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen behandlar de huvudkomponenter som ingår i en fundamentalanalys dvs strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell
analys, prognoser och aktievärderings-/företagsvärderingsmodeller. Särskild fokus läggs vid redovisningsanalysen (justering
av redovisningsposter) som handlar om redovisningens informationskvalitet; där behandlas också redovisningsteorier som
förklarar oregelbundenheter i den finansiella redovisningen samt klassisk redovisningsteori med fokus på olika
tillgångsvärderings- och resultatredovisningsmodeller. Vidare innehåller kursen också ett avsnitt om prognosmodeller vid
företagsvärdering och olika situationer då företagsvärdering kan vara aktuellt. Slutligen ingår också i kursen ett mindre avsnitt
om analys och bedömning av kommunernas redovisning.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1. redogöra för redovisningsteorier som förklarar oregelbundenheter i den finansiella redovisningen,
1.2. redogöra för olika tillgångsvärderings- och resultatredovisningsmodeller inom klassisk redovisningsteori,
1.3. redogöra för fundamentalanalysens huvudkomponenter och tillämpningsområden,
Färdigheter och förmågor
2.1. identifiera forskningsfrågor genom litteraturstudier om oregelbundenheter i den finansiella redovisningen,
2.2. justera redovisningsposter för att förbättra redovisningskvaliteten,
2.3 tillämpa olika värderingsmodeller på företagsfall samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1. med stöd i redovisningsteorin kritiskt reflektera över olika redovisningsproblem.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker normalt på svenska men kan även
förekomma på engelska. Litteraturen är huvudsakligen på engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Tentamen: individuell skriftlig tentamen

Lärandemål: 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 och 3.1
Högskolepoäng: 6,0
Betygsskala: U/G/VG
Inlämningsuppgift: genomförs i grupp, skriftlig inlämning
Lärandemål: 1.1, 2.1 och 3.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: U/G
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt resultat på den skriftliga tentamen och inlämningsuppgiften. För betyget Väl
godkänd på hel kurs krävs dessutom väl godkänt på den skriftliga tentamen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Edwards, E.O & Bell, P.W. (1961). The theory and Measurement of Business Income [kapitel 1-4].University of California
Press.
Palepu, K.G., Healy, P.M. & Peek, E. (2017). Business Analysis and Valuation. Fourth edition. Andover: Cengage Learning.
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 300 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, Magisterutbildning i företagsekonomi samt ges även som fristående kurs.

