e-Valgfag – Valg af virksomhedsform
5 eller 10 ECTS – efter den studerendes eget valg, jf. nedenfor
Fagansvarlig:
Professor, dr. jur. Erik Werlauff, advokat (H)
Vælg mellem 5 og 10 ECTS: Faget kan følges som et 5 ECTS modul, der afsluttes med en
mundtlig eksamen af 20 min. varighed. Faget kan alternativt følges som et 10 ECTS modul, hvor
der tillige udarbejdes et afsluttende selvstændigt projekt om et virksomhedsrelevant emne.
Projektet er udgangspunkt for en mundtlig eksamen af 20 min. varighed.
Valget mellem at tage faget som et 5 eller et 10 ECTS fag skal som udgangspunkt tages ved
tilmeldingen. Omvalg mellem 5 og 10 ECTS kan dog finde sted senere inden for følgende
begrænsninger: (1) max. 15 ECTS i alt til dine valgfag; (2) har du allerede 10 ECTS fra ét eller to
andre valgfag, kan du ikke omvælge fra 5 til 10 ECTS på dette fag; (3) omvalg til og med 1. oktober
kan du selv foretage i STADS, derefter kun ved henvendelse til AUD-studiets sekretariat.
E-valgfag – særlig undervisningsform: Dette valgfag er 100 pct. tilrettelagt som elektronisk
valgfag. Al undervisning sker ved, at der i Moodle uploades undervisningsmoduler, der i
hovedsagen er udarbejdet i PowerPoint. Den studerende har således adgang til plancher, artikler,
notater og underviserens indtalte oplæg. Før eksamen planlægges et valgfrit fysisk møde à ca. 2
timers varighed, der i hovedsagen anvendes til afklarende spørgsmål vedrørende elementer i faget,
som den studerende forinden har formuleret ønske om at få drøftet på mødet. Fagets første
moduler ligger klar ved studiestart i september, og fagets efterfølgende moduler uploades herefter
løbende frem til udgangen af oktober måned.
Fagområdet omfatter navnlig: Det er fagets formål at give den studerende et fundament til at
kunne medvirke til og rådgive om en klients valg af den for klienten bedst egnede
virksomhedsform.
For studerende på et 10 ECTS modul er det endvidere formålet at give den studerende
kvalifikationer i forhold til at analysere konkrete problemstillinger ved valget af virksomhedsform
og at formulere løsningsmodeller i forhold til.
Læringsmål: Undervisningen vil omhandle følgende virksomhedsformer mv.:


















enkeltmandsvirksomheden,
interessentskabet, I/S,
kommanditselskabet, K/S,
partnerselskabet, K/S,
anpartsselskabet, ApS,
iværksætterselskabet, IVS,
aktieselskabet, A/S,
holdingselskaber, A/S eller ApS,
andelsselskabet, A.m.b.a.,
erhvervsdrivende foreninger med begrænset hæftelse, F.m.b.a.,
ikke-erhvervsdrivende foreninger,
erhvervsdrivende fonde,
ikke-erhvervsdrivende fonde,
udenlandske kapitalselskaber,
udenlandske fonde og trusts,
europæisk firmagruppe, EØFG,
europæisk aktieselskab, SE, og



europæisk andelsselskab, SCE.

For hver af de behandlede virksomhedsformer vil undervisningen analysere en række hensyn, der
kan tale for hhv. imod valget af netop denne virksomhedsform. De hensyn, der herved inddrages,
er bl.a. følgende













Hvem vælger denne virksomhedsform?
Nystifte eller købe?
Det juridiske grundlag og forholdet til myndighederne.
Hvor meget skal der indskydes, og hvordan hæfter man?
Beslutningsmåden indadtil.
Regnskabsmæssige forhold.
Skattemæssige forhold.
Hvordan får man penge ud?
Hvordan kan man optage medejer(e)?
Hvordan kan man sælge virksomheden?
Kan man skifte til en anden virksomhedsform?
Sammenfattende om denne virksomhedsform.

Undervisningsform: Faget er 100 % tilrettelagt som elektronisk valgfag. Al undervisning sker ved,
at der i Dropbox eller andet hensigtsmæssigt elektronisk medie uploades undervisningsmoduler,
der i hovedsagen er udarbejdet i PowerPoint med indtalt lyd.
Den studerende har således adgang til plancher, artikler, notater og underviserens indtalte oplæg.
Før eksamen planlægges et valgfrit fysisk møde à ca. 2 timers varighed, der i hovedsagen
anvendes til afklarende spørgsmål vedrørende elementer i faget, som den studerende forinden har
formuleret ønske om at få drøftet på mødet. Fagets første moduler ligger klar ved studiestart i
september, og fagets efterfølgende moduler uploades herefter løbende frem til udgangen af
november måned.
Litteratur. Gratis manuskript i PDF-format (pr. 2/9 2015): Erik Werlauff: Valg af
virksomhedsform. Udkommer efteråret 2015 som bog på www.werlauff-publishing.com
Eksamensform: For studerende på 5 ECTS-forløbet er der tale om en mundtlig eksamen af 20
min. varighed uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-skalaen.
For studerende på 10 ECTS-forløbet afleveres inden udgangen af november måned et selvstændigt
projekt vedrørende et selvvalgt, men på forhånd godkendt emne af relevans for valg af
virksomhedsform. Der afholdes med udgangspunkt heri en mundligt eksamen af 20 min. varighed
uden forberedelse. Der gives karakter efter 7-skalaen.

