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Course Description 

Course Code: PRE14FE03 

Course Name: Corporate Finance 

Scope: 6 Ects 

Target Group: Fourth year’s students, Industrial Management, Novia UAS 

  

Objectives: The aim is to prepare students to assess in a professional and independent way a business 
financial statement and financial ratios in their work life. This is needed to enable them to 
evaluate and develop the company's financial situation in a favorable direction. They will also 
get an understanding of what explains the financial ratios and their relative dependencies. It 
is about understanding long-term profitability in terms of sustainable business. 
 

Content: Profitability as a basis for the company's existence and development. Reading and 
interpreting accounts such as business reports, income statements and balance sheets, as 
well as notes in both national and international perspectives. The calculation and use of 
different key ratios. Budget and Advance. Measures and system. Valuation of companies and 
businesses with different methods. 
 

Methods: Variation in methods, lectures, reading and analysis of current articles, financial statements, 
quarterly reports, interim reports, etc. Exercises, tutoring and presentation of work on 
different topics in the subject. 
 

Prerequisite: Passed course in Introduction to Business Economy, at least 3 credits, Bookeeping, at least 3 
credits, Cost and Benefit Analysis, at least 3 credits. 
 

Literature: Yritystutkimus r.y.: Yritystutkimuksen Tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus. 
Företagsanalysens relationstal, Gaudeamus, 1999 (svensk översättning av ovanstående). 
Leppiniemi J & Leppiniemi R: Tilinpäätöksen tulkinta, Helsinki, WSOYpro , 2006. 
Leppiniemi J: Liikekirjanpito, Helsinki WSOYpro, 2008. 
Ax, C. & Kulvén, H.: Den nya ekonomistyrningen, Malmö, Liber Ekonomi, 2005. 
 

Examination: Active participation, assessed groupwork and presentations. Scale 1 to 5.  
(see Kompetenser och bedömningsgrunder) 
 

Time: See the curriculum and schedule for target group. 

Language: Swedish 

Comments:     - 
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KOMPETENS- OCH BEDÖMNINGSGRUNDER (Se YH Novias pedagogiska strategi 2012 - 2016) 

Kurskod:            PRE14FE03 
Kursnamn:        Företagsanalys 
 
 

      Kompetenser    Bedömningsgrunder 
 

 
1 3 5 

 
 
 

1. Analytisk och 
logisk kompetens 
 
 

 
 
 
Känner till vad 
företagsanalysen kan användas 
till. 

 
 
 
Kan med hjälp av handledning 
uppgöra en bokslutsanalys 
utgående från existerande 
modeller. 

 
 
 
Kan utföra en bokslutsanalys 
och utvärdera företagets 
resultat och dess utveckling. 

 
 
 

2. Intraprenöriell 
och 
entreprenöriell 
kompetens 
 

 
 
 
Förstår nyckeltalens betydelse 
som mätare av 
företagsekonomisk 
verksamhet.  
 

 
 
 
Kan använda och jämföra 
företags nyckeltal I andras eller 
egna verksamheter.  

 
 
 
Förstår vilka nyckeltal är 
lämpliga att använda i olika 
situationer, kan utvärdera en 
företagsanalys. 
 

  
 
 

3. Mångkunnighets- 
kompetens 

 
 
 
Ser sambandet mellan 
affärsbokföringen, 
företagsanalysen och 
affärsutveckling. 

 
 
 
Förstår hur redovisningen är en 
del i företagets totala 
styrsystem. 
 

 
 
 
Kan förklara sambandet 
mellan företagets 
lönsamhet, finansiering och 
likviditet. 

   
 
 

4. Internationell 
kompetens 

 
 
Känner till några av områdets 
centrala begrepp på ett 
främmande språk. 

 
 
Kan förstå texter på ett 
främmande språk som 
behandlar det aktuella ämnet. 
Känner till att det finns 
internationella standarder men 
också olikheter i redovisning 
och nyckeltal. 

 
 
Kan ta del av litteratur på ett 
främmande språk om 
företagsanalys. Kan 
företagsanalysens 
grundläggande begrepp på 
engelska eller annat 
främmande språk. 
 

    
 
 

5. Interaktions- och 
nätverks       
kompetens 

 
 
 
Kan delta i en diskussion om 
företagsanalys och vet 
grundläggande källor till 
företagsinformation. 
 

 
 
 
Kan hålla ett anförande om 
företagsanalys. Kan kontakta 
instanser som är specialiserade 
på företagsanalys och/eller är 
finansiärer, banker, 
specialkreditinstitut och 
försäkringsbolag. 

 
 
 
Kan beskriva och förklara hur 
man kan använda 
företagsanalysen. Kan med 
handledning utföra förarbete 
till en företagsvärdering. 

 

Commented [G1]: Med detta förstår vi en individs förmåga att 
kritiskt kunna bedöma fenomen, skeenden, transaktioner, 
aktiviteter och processer i det informationssamhälle ” the 
information age” (jfr Jobber & Lancaster 2012) världen är. Den 
analytisk-logiska kompetensen tränas i de naturvetenskapliga- och 
företagsekonomiska ämneshelheterna men även i laboratorier och 
under praktiskperioder. Vi betonar att man bör kunna räknaa, 
beräkna, beskriva, analysera och tolka med tanken, handen och med 
hjälpredskap som datorer, nätverk och andra strukturredskap. 

Commented [G2]: Med detta förstår vi den studerandes 
grundinsikt och färdighet att dels ha orienteringsförmågan att verka 
i andras, exempelvis arbetsgivares/arbetssamfunds verksamheter 
men även orienteringsförmåga att på egen hand i samhället starta 
och driva egna verksamheter 

Commented [G3]: Med detta försstår vi förmågan och insikten 
att förstå och praktisera det faktum att ingenjörsyrket i 
arbetssamfundet har bredd, det är tvärvetenskapligt och byggstenar 
från olika vetenskaper utgör grunden för systemtänkande och 
systemtillämpning 

Commented [G4]: Med detta förstår vi innebörden av realistisk 
vidsynthet, att ett värv innebär agerande nationellt, internationellt, 
intra-nationellt i loopar och kulturell förståelse, språk, 
beteendemönster där avpassning och anpassning är centrala ledord  

Commented [G5]: Med detta förstår vi att en individ i 
arbetssamfundet bör ha en insikt i att ingen kan göra allt själv och 
detta gäller i sammanhanget att initiera, att driva, att leda, att 
utveckla, forska och tillämpa. Dialog, att fråga andra, att utvärdera i 
team och att lära av andra (jfr Bandura 1977, lärande genom att ta 
modell av andra) är av vikt då det gäller att lära att lära. 


