Ekonomihögskolan

FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15
högskolepoäng
Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor
Course, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Företagsekonomiska institutionen
2011-05-20 och senast reviderad 2017-10-16 av Studierektor vid Företagsekonomiska
institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-10-16,
höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som alternativ kurs på grundnivå, 61-90 högskolepoäng, i
företagsekonomi. Kursen kan läsas inom Ekonomie kandidatprogrammet samt som
fristående kurs.
Kursen kan ges på svenska/engelska, studenten måste därför kunna kommunicera
både muntligen och skriftligen på
svenska/engelska.
Undervisningsspråk: Svenska och Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:

Kunskap och förståelse
• Förstår grunderna för att analysera finansiell information, inklusive tekniker,
nyckeltal och instrument som
• vanligen används i finansiella sammanhang.
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• Visar förmåga att identifiera och förstå problem inom området finansiell styrning
och förvaltning.
• Förstår analytiska angreppssätt för att beräkna, utveckla och styra företagets
kapitalbehov.
• Visar en fördjupad förståelse för områdena investeringsbedömning och
företagsvärdering.
• Förstår grundläggande riskhantering.
• Har kunskap om och förståelse för grundläggande finansiell teori.
• Förstår analytiska angreppssätt för att beräkna och styra kapitalstruktur och
utdelning.
• Visar förmåga att identifiera och förstå problem inom områdena företagsuppköp
och sammanslagningar.
• Har kunskap om och förstår det corporate governance-ramverk som varje företag
befinner sig i.
• Visar metodkunskaper inom finansiering

Färdighet och förmåga
• Visar förmåga att samla in, bearbeta och tolka relevant finansiell information från
företags årsredovisningar.
• Vet hur man använder olika värderingsmodeller för investeringsbedömning, aktieoch obligationsvärdering.
• Kan redogöra för teorin och det praktiska beteendet hos företag rörande
kapitalstruktur och utdelningspolitik.
• Vet hur man använder olika värderingsmodeller för företagsvärdering och
finansiell riskhantering.
• Kan redogöra för teorin och det praktiska beteendet hos företag rörande kortoch långfristig finansiering.
• Visar förmåga att samla in, bearbeta och tolka relevant finansiell data för att lösa
praktiska finansiella problem
• som företag ställs inför.
• Visar förmåga till självständig problemidentifikation och problemlösning, såväl
individuellt och som i grupp
• Visar skicklighet i att kommunicera och argumentera för sin kunskap klart och
koncist både muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visar förmåga att inom finansiering göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kursens innehåll
Målet med kursen är att förse studenterna med en bred överblick över finansiell
styrning, med betoning på företagets relation till världen utanför. Kursen har ett
internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen det innebär
att rollen, i ett företag, som finansiell planering och styrning spelar i en föränderlig
och konkurrensutsatt omvärld.
Det huvudsakliga syftet med kursen är att ge en teoretisk och metodmässig
grundkunskap för bedömning och analys av de finansiella överväganden ett företag är
utsatt för och att fördjupa kunskapen hur man ska hantera dessa situationer.
Studenterna skall också utveckla en kunskap och ett intresse så att de kan identifiera,
bedöma och bidra till företagets anpassning till de ständigt pågående förändringarna
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inom ämnesområdet.
Efter en generell introduktion baserad på finanschefens perspektiv innehåller kursen
följande delar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finansiell analys
Grundläggande finansiell teori
Portföljval och teori kring avkastning och risk
Aktie-, options och obligationsvärdering
Investeringsbedömning
Kapitalstruktur och utdelningspolitik
Företagsvärdering
Finansiella instrument och hur dessa används inom t ex kapitalbudgetering,
värdering och riskhantering
Kapitalanskaffning: eget och främmande kapital
Uppköp och sammanslagning av företag
Corporate governance inklusive olika agentproblem företag utsätts för.
Reglering
Makroekonomisk riskhantering

Kursens genomförande
Kursen ges i form av föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och räknestuga, och
baseras på litteraturstudies såväl som
case-arbeten och presentationer. Examinationen sker genom aktivt deltagande i casearbeten, inlämning och
presentation av rapporter och genom individuell skriftlig tentamen.
Slutbetyget på kursen viktas på följande sätt:
Case rapporter/presentationer i grupper: 20 %
Skriftlig sluttentamen som täcker hela kursinnehållet: 80 %

Kursens examination
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betyg (Benämning) Poäng alt. % av maxpoäng. Karakteristik.
A (Utmärkt) 85-100. Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) 75-84. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra
teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
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C (Bra) 65-74. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) 55-64. Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) 50-54. Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) 0-49. Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala GU (godkänt/underkänt).
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Lunds
universitet under en viss tid.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs en avslutad och godkänd kurs i företagsekonomi på 1-30
HP samt att studenten har varit registrerad och följt undervisningen i företagsekonomi
på 31-60 poängsnivå.

Övrigt
Övergångsbestämmelser och begränsningar i förhållande till annan kurs i relation till
viss examen: Kursen FEKH80 Kandidatkurs i Finansiering överlappar med FEKA36,
FEKH81, FEKA68, FEKA65, FEKA66 och FEKA561. Endast en av dessa kurser kan ingå
i samma examen.
Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer
efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för examination av
respektive examinationsmoment i kursen till studenter med inte godkänt resultat.
Observera att efter detta kan du få intyg bara på de examinationsmoment som du är
klar med.
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Prov/moment för kursen FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i
finansiering
Gäller från V12
1101 Kandidatkurs i finansiering, tentamen, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1105 Kandidatkurs i finansiering, PM1, 1,2 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1106 Kandidatkurs i finansiering, PM2, 0,9 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1107 Kandidatkurs i finansiering, PM3, 0,9 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Gäller från H11
1101 Kandidatkurs i finansiering, tentamen, 12,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1102 Kandidatkurs i finansiering, PM1, 1,2 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1103 Kandidatkurs i finansiering, PM2, 0,9 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1104 Kandidatkurs i finansiering, PM3, 0,9 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

