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Beslut

Denna kursplan är fastställd av prefekt vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 201903-18.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

45 hp från Företagsekonomi I och Företagsekonomi II.
Kursens uppläggning
Provkod
3431
3129
3133
3127

Benämning
Finansiell rapportering
Företagsfinansiering
Fastighetsinvesteringar, värdering och analys
Internationell finansiering

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kurspaketet är en fördjupning inom delämnet Finansiering och består av fyra obligatoriska delkurser:
- Finansiell rapportering (Financial Reporting), 7,5 hp;
- Företagsfinansiering (Corporate Finance), 7,5 hp;
- Fastighetsinvesteringar, värdering och analys (Real Estate Finance and Investments), 7,5 hp;
- Internationell finansiering (International Finance), 7,5 hp.
Förväntade studieresultat

Finansiell rapportering (Financial Reporting)
Kursens övergripande mål är att utveckla studenternas förmåga att läsa och första finansiella rapporter samt
att kritiskt kunna bedöma dem. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Förstå och kunna förklara innehållet i finansiella rapporter.
2. Förklara centrala begrepp inom den finansiella rapporteringen.
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3. Visa förståelse för hur olika värderingsmetoder påverkar redovisade värden och resultat.
Färdighet och förmåga
4. Visa förmåga att använda muntlig och skriftlig kommunikation för att delge medstudenter förståelse och
kunskap om frågeställningar inom finansiell rapportering.
5. Relatera teoretiska principer till praktisk finansiell rapportering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Reflektera kritiskt över innehållet i den finansiella rapporteringen.

Företagsfinansiering (Corporate Finance)
Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna:
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom företagsanalysen.
2. Förklara huvudriktningar i företagsanalysens ramverk och standarder, jämfört med internationella
redovisningsprinciper och finansiell teori.
Färdighet och förmåga
3. Analysera och tolka årsredovisningar, ekonomiska rapporter samt övergripande styrdokument.
4. Syntetisera redovisnings- och finansieringsinformation med det analyserade företagets strategiska
handlingsalternativ.
5. Muntligt och skriftligt presentera genomförda analyser för tredje part.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. Kritiskt reflektera kring redovisningsanalys och företagsvärdering ur ett socialt respektive
vetenskenskapligt perspektiv.

Fastighetsinvesteringar, värdering och analys (Real Estate Finance and Investments)
Det övergripande syftet med kursen är att undersöka hur olika mål för fastighetsförvaltning och värdering
påverkar investerares beslutsfattande utifrån såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Efter genomgången
kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Förstå en fastighetsinvesterings specifika egenskaper och hur de kan jämföras med andra
investeringstillgångar.
2. Beskriva olika värderingsmodeller för kommersiella fastigheter och att förstå vilka antagen som modellerna
bygger på.
Färdighet och förmåga
3. Analysera olika typer av fastighetsinvesteringar genom att förstå hur modeller för finansiering och risk
(affärs-, finansiell och politisk risk) påverkar lönsamhet och kassaflöden.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Kritiskt reflektera, diskutera och utvärdera olika värderingsmodeller och hur de kan tänkas påverka de
beslut som en fastighetsinvesterare ställs inför.

Internationell finansiering (International Finance)
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Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. Förstå viktiga paritetsföhållanden och deras konsekvenser för valutakurser och räntor.
2. Förstå hur internationella pengaflöden och exponeringar redovisas på såväl företagsnivå som nationell
nivå.
Färdighet och förmåga
3. Utföra beräkningar rörande valutakurser samt bedöma deras inverkan på nationella räkenskaper,
företagsverksamhet och portföljinvesteringar.
4. Analysera internationella beslut rörande kapitalbudgetering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Identifiera och utvärdera möjligheter till utländska direktinvesteringar och internationella förvärv.
6. Utvärdera och uttrycka väl genomtänkta åsikter i frågor inom internationell finansiell förvaltning.
Undervisning

Undervisningen i delkurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier.
Undervisningens uppläggning framgår av information som inför varje termin finns tillgänglig på varje delkurs
hemsida.
Undervisningsspråk anges i kursplanen för respektive kurs.
Kunskapskontroll och examination

Kurserna examineras på följande sätt:
I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina
samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive delkurs.
Betygsättning
Betyg ges på varje enskild kurs. Där betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad
betygsskala. A,B,C,D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg.
Betygskriterier
Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga
på respektive kurs hemsida inför kursstart.
Kurskrav
Kurskrav kan förekomma enligt vad som anges i kursplanen för respektive kurs.
Övrigt
Studerande som godkänts på prov i kurs får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per
termin under de tre följande terminerna efter det förändringen skett examineras enligt kursplan för avsedd
kurs.
Begränsningar

Kurspaketet och dess delar får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet
genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
Kurslitteratur

Kurslitteratur och andra läromedel fastställs varje läsår av Utbildningsnämnden (UN) och redovisas i
respektive delkursernas kursplaner eller på hemsidan.
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