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FSR – danske revisorer tilbyder 9 helt nye kurser, målrettet revisormedarbejdere
med 3-5 års erfaring med opgaver inden for regnskab, revision og skat.

www.fsr.dk/medarbejderkurser

REGNSKAB

UGE 39

Særlige udfordringer ved de nye regler i årsregnskabsloven
Vi fokuserer på erfaringerne fra 2016 årsafslutningerne og gennemgår en række af de væsentligste og mest almindelige problemstillinger med en praktisk vinkel, for at gøre kursisterne bedre i stand til at følge og fortolke reglerne for de kommende år.
Kurset klæder dig på til bedre at identificere forhold, hvor du på forhånd og inden regnskabsårets udgang bør drøfte med virksomheden, hvorvidt der er krav eller muligheder,
som ud fra de ændrede regler i årsregnskabsloven fra 2015 kræver en proaktiv rådgivning
og overvejelse.

Dato og sted:
25.09.2017 i Roskilde
26.09.2017 i Horsens
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Morten Høgh-Petersen

REVISION

UGE 39

Revisors erklæringer i relation til årsrapporten
På dette kursus sætter vi fokus på erklæringer tilknyttet årsrapporten, såsom revision, udvidet gennemgang, review og assistance-erklæringer. Du får overblik over arbejdshandlinger
og krav til dokumentation for de enkelte erklæringer.
Efter kurset kan du udforme et udkast til erklæringer i årsrapporter - herunder sikre, at de
nødvendige forhold er dokumenteret og rapporteret efter gældende regler og standarder.
Desuden kan du indgå i drøftelser og valg af korrekt erklæringstype i forskellige scenarier.

Dato og sted:
26.09.2017 i Roskilde
27.09.2017 i Horsens
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Jesper Præst Olsen

SKAT

UGE 39

Selskabers skattepligtige indkomst
Få en grundig gennemgang af de væsentligste - og mest hyppige - forskelle på regnskabsmæssige og skattemæssige indregningskriterier. Vi dykker også ned i relevante problemstillinger ved underskud og vurderer, om selskabet er den rette indkomstmodtager.
Du lærer at opgøre den skattepligtige indkomst for selskaber og AMBA’er - herunder at beregne og afstemme udskudt skat for selskaber. Vi tager også fat i reglerne for underskudsbegrænsning ved skifte i ejerkreds og gennemgår særlige forhold for hovedaktionærer.

1 KURSUS
kr. 2.590
Excl. moms

Læs mere om kurserne og tilmeld:
• Klik ind på fsr.dk/medarbejderkurser
• Login eller opret dig som bruger
• Bestil kurser

Dato og sted:
27.09.2017 i Roskilde
28.09.2017 i Horsens
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Martin Ring Andersen

Styrk fagligheden
og køb 3 kurser
samtidig til
kr. 6.500*

Excl. moms & overnatning

* Tilbuddet gælder når samme kursist deltager på 3 kurser.

REGNSKAB

Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejder

UGE 40

Der er klare regler for den regnskabsmæssige behandling af virksomhedens igangværende
arbejder. På dette kursus får du klar besked om kravene i årsregnskabsloven.

Dato og sted:
02.10.2017 i Roskilde
03.10.2017 i Horsens
kl. 9.00 – 16.30

Kurset giver dig solid indsigt i, hvordan en virksomheds igangværende arbejder skal opgøres. Du bliver fortrolig med kravene i årsregnskabsloven og du lærer at opgøre igangværende arbejder efter produktionsmetoden. Du får branche-specifikke erfaringer fra bl.a.
entreprenører og softwarebranchen, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

Underviser:
Morten Høgh-Petersen

SKAT

Skattepligtig indkomst og personlig virksomhed
På dette kursus får du en grundig gennemgang af de skattemæssige fordele og ulemper ved
at opgøre den skattepligtige indkomst efter forskellige ordninger for personlige virksomheder - hovedsagelig virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.
På kurset får du styr på fordele og ulemper ved at drive personlig virksomhed. Samtidig
får du indsigt i reglerne og kan opgøre virksomheders skattemæssige indkomst ud fra
personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

UGE 40
Dato og sted:
03.10.2017 i Roskilde
04.10.2017 i Horsens
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Martin Ring Andersen

REVISION

Revisors øvrige erklæringer
Som revisorer afgiver vi erklæringer inden for et bredt område ud over årsrapporten. På
dette kursus lærer du at planlægge og udforme disse erklæringer, herunder sikre den nødvendige dokumentation og rapportering.
Efter kurset kan du udforme udkast til erklæring på andre områder end årsrapporten fx budgetter, offentlige tilskud og serviceleverandører. Øvrige erklæringer kræver ofte en
særlig planlægning især ift. væsentlighedsniveau, som du lærer på kurset. Desuden kan
du sikre, at de nødvendige forhold er dokumenteret og rapporteret efter gældende regler
og standarder.

UGE 40
Dato og sted:
04.10.2017 i Roskilde
05.10.2017 i Horsens
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Jesper Præst Olsen

REVISOR MEDARBEJDERKURSER
REVISION

Revisionsplanlægning
En god revisionsplanlægning er en af de vigtigste kilder til at udføre en revision effektivt og
i en høj kvalitet. Alligevel udføres planlægningen oftest som en mekanisk øvelse uden tanke
på den videre revisionsproces. Dette kursus giver dig et komplet overblik over de enkelte
områder i planlægningen og deres sammenhæng.
Efter kurset er du i stand til at tilrettelægge, udføre samt indledningsvis konkludere og
rapportere på den udførte planlægning til en mindre kunde i SMV segmentet.

UGE 43
Dato og sted:
23.10.2017 i Roskilde
24.10.2017 i Vejle
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Jesper Præst Olsen

REGNSKAB

Regnskabsanalyse, nøgletal og pengestrøm
Lær at læse og forstå et regnskab - og bliv fortrolig med nøglebegreberne. Omsætning og
vareforbrug er ofte skjult i klasse B og C virksomheders regnskaber. Derfor ser vi også nærmere på, hvad pengestrømmen viser.
Kurset klæder dig på til at gennemskue virksomheders økonomiske status ud fra deres
regnskab. Du ved, hvilke poster der er særligt interessante at fokusere på, og kan inddrage
virksomhedens pengestrømme i din samlede vurdering.

UGE 43
Dato og sted:
24.10.2017 i Roskilde
25.10.2017 i Vejle
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Morten Høgh-Petersen

SKAT

Skattegevinster og –tab på fast ejendom, fordringer/gæld og
aktier
Få styr på de skattemæssige konsekvenser ved gevinster og tab på fast ejendom, fordringer
og gæld samt aktier/anparter. Bliv klædt på til at spotte og løse særlige skattemæssige problemstillinger indenfor områderne.
Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til konsekvenserne af skattegevinster og -tab
for fast ejendom, fordringer/gæld og aktier og anparter. Du bliver fortrolig med regler og
opgørelsesmetoder og kan anvende dem i dit daglige arbejde.
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UGE 43
Dato og sted:
25.10.2017 i Roskilde
26.10.2017 i Vejle
kl. 9.00 – 16.30
Underviser:
Martin Ring Andersen
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