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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-Beskriva finansiering som akademiskt och praktiskt område och de viktigaste koncepten och
målen inom området.
-Förklara innebörden av risk och dess relevans för avkastningskrav vid investeringar.
-Relatera och utvärdera företagets investerings- och finansieringsbeslut till den finansiella
miljö företaget verkar i.
-Beskriva och diskutera aktuella forskningsfrågor och forskningsmetoder inom området.
Färdighet och förmåga:
-Analysera hur företagets investerings- och finansieringsbeslut påverkar värdering av företag
och aktier samt självständigt göra rekommendationer till beslut.
-Tillämpa och analysera olika värderingsmodeller i syfte att självständigt värdera
investeringsmöjligheter, tillgångar och företag.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

-Jämföra och diskutera styrkor och svagheter i finansiella modeller ur aktieägarnas perspektiv.

Kursens innehåll

Denna kurs tar finanschefers perspektiv och ger en uppdaterad överblick över frågor, problem
och möjligheter rörande den finansiella miljö företag verkar i. Studenten lär sig analysverktyg
för att förstå och analysera investerings- och finansieringsbeslut i företag, samt hur dessa
beslut kan påverka aktieägarvärdet.
Finansiering som område studerar och analyserar hur företagsekonomiska beslut påverkar
aktieägarvärdet och det övergripande målet är att maximera aktieägarvärdet

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och handledning

Förkunskaper

Företagsekonomi G1N och G1F, 60 hp

Examinationsform

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, presentationer och seminarier

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment
0010 Tentamen

7,5hp

Betyg: AF

0020 Inlämningsuppgift 1

0hp

Betyg: AF

0030 Inlämningsuppgift 2

0hp

Betyg: AF

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

