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Kursens mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• redogöra för sparande och placeringar
• redogöra för handel och administration
• redogöra för regelverk på värdepappersmarknaden
• självständigt kunna tolka och analysera ett företags årsredovnisng
• visa teoretisk förståelse för analys av finansiell information inom det externa 

redovisningsområdet
• sammanställa, tolka, presentera och använda finansiell information för olika 

intressenter
• göra en kassaflödesanalys
• visa översiktlig förståelse i koncernredovisning
• inhämta, bearbeta och analysera ekonomisk information av betydelse för långsiktiga 

beslut så som investeringskalkylering, finansiering och riskhantering
• redogöra för etiska riktlinjer och överväganden

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik C, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom en skriftlig individuell salstentamen samt gruppvis utarbetad 
inlämningsuppgift som ska redovisas skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1
461 86 Trollhättan

Utskriven 2019-12-16 11:07



KURSPLAN

Kurskod: FEP100

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Kursen innehåller följande delar:

Finansiell analys i praktiken
Momentet handlar om sammanställning, tolkning och analys av finansiell information. I detta 
moment – som kopplas till ett verkligt företag - studeras mått och samband för de finansiella 
mål som företag sätter upp för såväl intern som extern bedömning. Redovisningsprinciper, 
ramlagar och normbildare inom redovisningen behandlas. Värdering av olika slags tillgångar, 
skulder och avsättningar belyses och finansiell analys i form av kassaflödesanalys och dess 
möjliga användningsområden gås igenom.
Finansmarknaden i praktiken
Denna del behandlar det finansiella systemets organisering och uppgifter. Här redovisas hur 
sparande och placeringar samt handel med och administration av värdepapper genomförs i 
praktiken. Regelverk på värdepappersmarknaden och etiska överväganden diskuteras, liksom 
riskhantering. 
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