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Viden
Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:
 Viden om formålet med koncernregnskabet.
 Viden om hvilke ”retskilder”, der i Danmark skal anvendes ved aflæggelse af et
koncernregnskab.
 Indsigt i indholdet af de teorier/opfattelser/syn, der ligger bag koncernregnskabet
og deres konsekvenser for koncernregnskabet.
Færdigheder
Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:


Beskrive væsentlige forskelle mellem reglerne i årsregnskabsloven/danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder i forbindelse med virksomhedssammenslutninger og efterfølgende koncernregnskaber.

Kompetencer
Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:



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.

Fagets formål:
Faget supplerer undervisningen i eksternt regnskab fra HA, 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 centrale problemstillinger:
Hovedvægten 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.
Fagets målsætning:
Målet er at de 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 koncernregnskabspligten (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, Book Value Method eller 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

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.
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Omfang og forventet arbejdsindsats
6 forelæsninger á 2-4 timers varighed, 20 timer i alt, samt forberedelse og eksamen.
Studie og job muligheder:
Overvejer du efter 6. semester at læse videre på Cand.merc.aud., eller Økonomistyring,
vil koncernregnskabsfaget være yderst relevant for dig, da begge Cand.merc. studier
med fordel kan påbegyndes med en forståelse for koncerners økonomiske virke.
Koncernregnskab kan være relevant for dig, hvis du ønsker en stilling som økonomimedarbejder, regnskabs-/koncernregnskabschef, SKAT, revisor, selvstændig konsulent
eller erhvervsrådgiver i en bank, for blot at nævne nogle eksempler. Ved koncernregnskab vil du opbygge en regnskabsmæssig forståelse, som du altid vil kunne tage med
videre.
Eksamen
Eksamen afholdes som en 3 timers skriftlig stedprøve.
Eksamen bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at opnå karakteren 12 skal den studerende ved eksamen inden for det eksaminerede område demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets ovennævnte mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, jf. karakterbekendtgørelsens § 2.
For beskrivelse af de øvrige karakterer henvises til karakterbekendtgørelsen.

3

