e-Valgfag – Koncerner
5 eller 10 ECTS – efter den studerendes eget valg, jf. nedenfor
Fagansvarlige:
Ph.d.-stipendiat, HD-A Gitte Søgaard, advokat
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 koncernrelevant 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:
 Introduktion til koncernretten
 Koncerntyper og koncernbegreber
 De regnskabsretlige koncernbegreber
o EU-retten
o De internationale regnskabsstandarder
o Årsregnskabsloven
o Om konsoliderede regnskaber i hovedtræk
 Det selskabsretlige koncernbegreb
o Ret og pligt mellem koncernselskaber
o Hæftelse og identifikation i koncernretlig sammenhæng
o Den grænseoverskridende koncern og EU-retten
 De skatteretlige koncernbegreber
o Koncernens skatteforhold i hovedtræk.
Læringsmål:
Det er fagets formål at give den studerende et overordnet tværfagligt fundament i forhold til
selskabsretligt, regnskabsretligt og skatteretligt at kunne identificere koncerner, herunder at give
den studerende et grundlæggende kendskab til den regulering, som inden for de nævnte
fagområder gælder for koncerner.
Det er endvidere fagets formål at give den studerende kendskab til centrale materielle
koncernretlige problemstillinger inden for det selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige
område.

For studerende på et 10 ECTS modul er det tillige formålet at give den studerende kvalifikationer i
forhold til at analysere konkrete koncernretlige problemstillinger og at formulere løsningsmodeller
i forhold hertil.
Litteratur:


Gitte Søgaard & Erik Werlauff: Koncernretten (2015), Werlauff Publishing A/S, købes
online på http://werlauff-publishing.com/titler

Spørge- og opsamlingsmøde – fysisk møde: 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. Der er ikke
mødepligt til dette møde. Tid og sted oplyses senere.
Projekt: Hvis den studerende har valgt dette e-fag som et 10 ECTS-fag, skal der inden den 4.
januar 2016 indleveres et skriftligt projekt af et omfang på ca. 25 A4-sider (+/- 5 sider). Projeket
svarer til en arbejdsbelastning på 5 ECTS, dvs. ca. 2-3 uger.
Personlig vejledning kan aftales pr. e-mail: Gitte Søgaard gs@advosopegaard.dk; Erik Werlauff
erik@werlauff.com.
Eksamensform: 20 min. mundtlig eksamen. Hvis faget er valgt som et 10 ECTS-fag, tager den
mundtlige eksamen udgangspunkt i det skriftlige projekt, som den studerende har udarbejdet.

