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I takt med att företag bolagiseras, sammanslås och fusionerar, kommer allt mer av den ekonomiska
informationen från näringslivet i form av koncernrapporter. Aktieägare, anställda och andra intressenter
behöver därför kunna läsa och analysera årsredovisningar från koncerner.Boken ger en översikt kring
koncernbegreppet och principerna för koncernredovisning samt mer fördjupade studier av speciella

problemområden. De metoder för koncernredovisning som behandlas är förvärvsmetoden med exempel från
normala företagsförvärv samt kapitalandels- och klyvningsmetoden med exempel från intresseföretag. Boken
innehåller drygt 60 övningar med fullständiga lösningar.Alla texter och övningar är anpassade till aktuella
standards från IASB (2011) samt aktuella bestämmelser i årsredovisningslagen och aktiebolagslagen.Sjätte

upplagan är anpassad till de nya reglerna i IFRS 10, 11 och 12 och i ett nyskrivet kapitel beskrivs
svårigheterna vid räkenskapsanalys av moderbolag och dotterbolag.

Christina Hanke Bonniers Fjä 11 Företagsformer och eget kapital 147 12 Praktikfall 153 6 Årsbokslut 62 7
Skatter avgifter och personal 75 3 Inledning till dubbel bokföring. Häftad bok Studentlitteratur. Köp

Årsredovisning i aktiebolag och koncerner 9789144071619 av Rune Lönnqvist på.

Program Årsredovisning

High quality photos will ensure your website is always updated. VÅRA VÄRDEORD. Vissa koncerner kan
dock välja att inte göra detta se ovan. Föreläsare och rektor. Årsredovisning i koncerner. K4 noterade företag
och. Köp boken Redovisning i bolag och koncerner av Rune Lönnqvist Daniel Brännström ISBN 39852 hos
Adlibris. ASE får order från NASA på designstudie för vindtunnelprojekt. Koncerner praktisk handbok i
koncernredovisning och koncernbeskattning KONCERNER är en praktisk handbok för alla som kommer i
kontakt med koncernredovisning och koncernbeskattning. Årsredovisning i koncerner Webbprov för egen

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Årsredovisning i koncerner


träning och Webbprov för examination Kapitel 1 Webbprov nr 51 Minoritet och goodwill sid 2 Webbprov nr
52 Från koncern till moderbolag sid 3 Kapitel 2 Webbprov nr 53 Rubriker för eget kapital sid 4.

Årsredovisning i koncerner I takt med att företag bolagiseras sammanslås och fusionerar kommer allt mer av
den ekonomiska informationen från näringslivet i form av koncernrapporter.
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