Modul: Finansiering
Modultitel, ECTS-angivelse
Finansiering (Corporate Finance)
5 ECTS

Placering
HA 5. Semester, Erhvervsøkonomisk studienævn

Modulansvarlig
Palle Henrik Nierhoff, ekstern lektor, cand. oecon.

Type og sprog
Studiefagsmodul
Dansk

Mål
Viden
De studerende skal have overblik og viden om fagområdets teorier, begreber, modeller og metoder (fagets
teoretiske referenceramme) samt indsigt og forståelse af virksomhedens og aktionærernes forskellige finansielle problemstillinger, samt hvorledes disse relateres til fagområdets teoretiske referenceramme.
Færdigheder
De studerende skal kunne reflektere over og kritisk vurdere den teoretiske referencerammes anvendelsesmuligheder og begrænsninger.
De studerende skal kunne identificere teoretiske og praktiske problemstillinger for virksomheder samt opstille
og vælge løsningsmuligheder.
De studerende skal kunne anvende den teoretiske referenceramme til at analysere finansielle problemstillinger
vedrørende virksomheder og aktionærer.
De studerende skal kunne analysere og konkludere på de fundne løsninger og herunder implikationerne for
virksomheden og dens aktionærer.
Kompetencer.
De studerende skal kunne analysere og syntetisere, hvordan viden og refleksion over fagområdets teoretiske
referenceramme gør det muligt at forstå og arbejde med finansielle problemstillinger.
De studerende skal baseret på fagområdets teoretiske referenceramme kunne gennemføre analyser og beregninger på praktiske og teoretiske problemstillinger i relation til en virksomhed og dens aktionærer.
Resultater analyseres og vurderes med hensyn til deres gyldighed, anvendelse og begrænsninger med henblik
på at uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion baseret på de gennemførte analyser og beregninger.
Den studerende skal kunne formidle viden og analyser inden for fagområdet samt kunne deltage og bidrage
med løsning og drøftelse af konkrete finansielle problemstillinger i en virksomhed.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende introduktion til finansiering (corporate finance) og herunder de finansielle problemstillinger i en virksomhed.
Forelæsningen tager udgangspunkt i virksomhedens finansielle problemstillinger og dens relation til dens aktionærer og kapitalmarkedet, ligesom forholdet mellem aktionærer og ledelse berøres.
Følgende større emneområder indgår i undervisningen:
 Opstille regnskabet med henblik på finansielle analyser
 Rentebegreber
 Generelle finansielle beregninger
 Principper for vurdering af investeringsprojekter
 Opstilling af budgetter, beregning af frit cash flow og opstilling af en række nøgletal
 Virksomhedens valg af finansiering
 Aktionærernes afkastkrav
 Virksomhedens kapitalomkostning
 Kapitalstruktur og udbyttepolitik
 Aktier og obligationer
 Værdiansættelse af virksomheder
En stor del af kursets emneområder indgår som det teoretiske fundament for gennemførelse af værdiansættelsen af en virksomhed.

Omfang og forventet arbejdsindsats
5 ECTS svarende til 135 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde:
Aktivitet
16 dobbeltforelæsninger
Læsning og forberedelse til forelæsninger samt eksamens relaterede aktiviteter

Varighed i timer
32
103

Deltagere



Studerende på HA 5. semester
Evt. meritstuderende

Deltagerforudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset.

Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Kurset afvikles som 16 dobbeltforelæsninger.
Detaljeret beskrivelse vil kunne findes i Moodle.

Eksamen
4 timers skriftlig eksamen.

