Ekonomihögskolan

BUSO95, Företagsekonomi: Företagsvärdering, 7,5
högskolepoäng
Business Administration: Corporate Valuation, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Studierektor vid Företagsekonomiska institutionen 201706-08 och senast reviderad 2017-06-08 av Institutionsstyrelsen vid
Företagsekonomiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2017-08-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Företagsekonomi

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• har uppvisat kunskap i företagsvärdering, särskilt i att konstruera och
prognosticera pro forma årsredovisningar och i att konstruera en
värderingsmodell, beräkna kapitalkostnaden och utvärdera, tolka och presentera
resultatet av en företagsvärdering
• har uppvisat kunskap i analys av årsredovisningar, särskilt i att extrahera och
analysera information ur Noterna till årsredovisningen och i att göra erforderliga
justeringar

Färdighet och förmåga
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Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• har uppvisat förmåga att identifiera problem och situationer där studerade teorier
och modeller kan tillämpas

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som:
• har uppvisat förmåga att använda teorier och modeller för att värdera företag och
analysera årsredovisningar och företagets värdeskapande

Kursens innehåll
Huvudsyftet med kursen är att ge studenterna en djup förståelse för företagets
värdeskapande och företagsvärdering med hjälp av diskonterade kassaflöden och
ekonomisk vinstmodellen. Detta är en kurs i tillämpad corporate finance där fokus
ligger på att lära sig att värdera företag och bedöma värdeskapande. Kursen kommer
att göra eleverna bekanta med olika modeller för att värdera företag.
Utgångspunkten är värdering baserat på diskonterade kassaflöden och ekonomisk
vinst. Eftersom fokus är fundamental analys syftar kursen också till att utveckla
färdigheter i analys och tolkning av företagens bokslut.
Det ultimata testet av företagets strategi är huruvida det skapar ekonomiskt värde för
aktieägarna. Värdebaserad finansiell styrning bygger på antagandet att ett företag är
framgångsrikt och skapar aktieägarvärde när det genererar större finansiella resurser
än finansiärer förväntar sig. Kursen kommer att göra studenterna bekanta med olika
modeller för att mäta värdeskapande.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar och arbete med praktiska
problem. Kursen betonar praktiskt lärande, där deltagarna lär sig att använda
studerade analysverktyg. För att stödja detta utgör arbete med praktiska problem en
viktig del av läraktiviteterna på kursen. Föreläsningarna täcker delar av
kurslitteraturen, med särskilt fokus på mer komplicerade delar. Detta innebär att
självstudier av kurslitteraturen är centrala och att föreskrivet läsmaterial är en
integrerad komponent i undervisningen.

Kursens examination
Bedömning sker på basis av lösningar av praktiska problem och skriftlig tentamen som
omfattar alla läraktiviteter på kursen och allt föreskrivet läsmaterial. Eftersom kursen
betonar praktiskt lärande är betydelsefulla delar av examinationen fokuserad på att
deltagarna ska använda studerade analysverktyg.
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.
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Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Betygskalan 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.
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 G / U (godkänt/underkänt).

Förkunskapskrav
Studenter som är antagna till magisterprogram som ges av Företagsekonomiska
institutionen där denna kurs är obligatorisk eller valbar, är kvalificerade för kursen. För
andra studenter krävs 60 HP i företagsekonomi i vilka en grundkurs i Företagsekonomi
ska inkluderas, t.ex. FEKA90 Företagsekonomi en introduktion eller motsvarande.
Studenterna måste också ha slutfört FEKH81 Corporate Finance eller motsvarande.

Övrigt
Övergångsbestämmelser: Kursen BUSN93 överensstämmer med kurserna FEK546,
FEK598, BUS862, BUSN31, BUSN82, BUSN87 och BUSN93. 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 ett icke 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 BUSO95, Företagsekonomi: Företagsvärdering
Gäller från H17
1701 Tentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1702 Rapporter, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

