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Mål
Målet er at den studerende - efter at have deltaget i undervisningen – kan:
-

-

-

Forklare hvilke ”retskilder”, der i Danmark skal anvendes ved aflæggelse af et koncernregnskab
Beskrive væsentlige forskelle mellem reglerne i årsregnskabsloven/ danske regnskabsvejledninger
og internationale regnskabsstandarder i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og
efterfølgende koncernregnskaber
Anvende årsregnskabslovens og de internationale regnskabsstandarders koncerndefinition og
forstå udstrækningen af koncernregnskabs-pligten (fritagelser/undtagelser)
Forklare formålet med koncernregnskabet
Forklare indholdet af de teorier/opfattelser/syn, der ligger bag koncernregnskabet og deres
konsekvenser for koncernregnskabet
Udarbejde et koncernregnskab på dagen for virksomhedssammenslutningen efter såvel
overtagelsesmetoden som sammenlægningsmetoden
Udarbejde et koncernregnskab på et senere tidspunkt end overtagelsesdagen baseret på
omvurdering, eliminering og korrektioner af almindeligt forekommende koncerninterne
transaktioner
Forklare hvordan der beregnes udskudt skat af omvurderinger, elimineringer i forbindelse med
udarbejdelse af koncernregnskaber
Beskrive indholdet af varianterne af overtagelsesmetoden og forklare deres indvirkning på
koncernregnskabet
Forklare indholdet i equity-metoden (indre værdis metode)
Udarbejde et regnskab, hvor equity-metoden anvendes på indregning af kapitalandele både efter
de internationale regnskabsstandarder og årsregnskabsloven
Beskrive hvilke indregningsmetoder der skal benyttes for kapitalandele i koncernregnskabet
Omregne et regnskab i fremmed valuta efter reglerne i dansk og international
regnskabsregulering og forklare forskelle og ligheder
Kunne beskrive og forklare betydningen af den opdaterede årsregn-skabslov (1/1 2016) for
koncernregnskaber.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Faget supplerer undervisningen i ekstern rapportering fra HA/EBA 2. semester, men er samtidigt også et
selvstændigt regnskabsområde med sine egne regler (principper). Formålet med faget er at give dem, der
har kendskab til regnskabsaflæggelse i enkeltvirksomheder, en indføring i formålet med
koncernregnskabet og i den tankegang og fremgangsmåde, som anvendes ved konsolidering. Desuden
skal den studerende have et indblik i andre regnskabsmæssige problemstillinger med tilknytning til moder /dattervirksomheder – for eksempel omregning af udenlandske selskabers regnskaber fra fremmed valuta
samt equity-metoden (indre værdis metode).
Fagets baggrund:
Et koncernregnskab viser et samlet økonomisk billede af et moderselskab og dets dattervirksomheder,

som om de tilsammen var en enkelt virksomhed. Koncernregnskabet omfatter således hele den
økonomiske enhed, som ledelsen i modervirksomheden kan træffe beslutninger om.
Fagets centrale problemstillinger:
Hovedvæ gten i faget lægges på at forklare de grundlæggende elementer i konsolideringen med
henvisning til de centrale regler (principper), der findes i de danske og internationale bestemmelser om
aflæggelse af koncernregnskab. Følgende problemstillinger vil blandt andet blive behandlet:
koncernopfattelser, den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger,
koncerngoodwill, eliminering af intern handel med omsætningsaktiver og anlægsaktiver, behandling af
skat i koncernregnskabet, behandling af minoritetsinteresser. Desuden behandles equity -metoden (indre
værdis metode) samt problemstillinger i forbindelse med omregning af udenlandske dattervirksomheders
regnskaber efter danske og internationale bestemmelser. Undervisningen inddrager både teori og øvelser.
Omfang og forventet arbejdsindsats
6 forelæsninger á 2-4 timers varighed, 20 timer i alt, samt forberedelse og eksamen
Deltagere
Fagets deltagere vil være studerende på HA 6. semester og EBA 6. semester såvel som studerende på
HA-jur 6. semester.
Deltagerforudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset.
Modulaktiviteter (kursusgange med videre)
Lægges på Moodle
Eksamen
Eksamen afholdes som en 3 timers skriftlig stedprøve.
Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i
forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende
opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for
den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål.

