PROGRAM
Dag 1 · onsdag den 16. januar 2019
Fælles formiddag
08.00-09.00

Morgenmad og registrering

09.00-09.25

Åbningstale - foreningens nye treårige strategi
v/ Peter Gath, formand, FSR – danske revisorer

09.25-09.45

Få stærkere kort på hånden som SMV-revisor
v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

09.45-10.45

Kvalitet som konkurrenceparameter - sådan arbejder LEGO med kvalitet
v/ Morten Juel, Vice President, Corporate Quality & EHS, LEGO

10.45-11.15

Netværkskaffe

11.15-12.25

Debat: Kvalitet og teknologi i revisionsbranchen - tre perspektiver
Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen
Claus Bonde Hansen, SR og Head of Transformation Audit, BDO
Gitte Lillelund Bech, direktør og partner, Advice

12.25-12.30

Opsamling og afslutning
v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

12.30-13.30

Frokost og netværk med udstillere

Spor 1 – eftermiddag: Ledere og beslutningstagere
13.30-14.30

Robotteknologi i revisorbranchen - det er nemmere end du tror
v/ Jacob Poulsen, managing partner, BASICO

14.30-15.00

Netværkskaffe

15.00-16.15

Debat: Effektivisering af forretningen gennem teknologi
Toke Kruse, CEO, Bilagscan og BILLY
Viggo Axelsen, direktør, Beierholm
Mads Rebsdorf, adm. direktør, VISMA
Flemming Breinholt, adm. direktør, Karnov Group

16.15-16.20

Opsamling og afslutning
v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

Spor 2 – eftermiddag: Faglige medarbejdere
13.30-15.00

Revision i praksis: Få højere kvalitet uden at øge tidsforbruget
v/ Martin Samuelsen, SR og stifter, Inspicio Aps

15.00-15.30

Netværkskaffe

15.30-16.10

Machine Learning og årsregnskaber
v/ Niels-Peter Rønmos, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (TBC)

16.10-16.20

Opsamling og afslutning
v/ Brian Wessel, faglig direktør, FSR – danske revisorer

Fælles aften
16.20-17.00

Netværk med udstillere

17.00-18.00

Vinsmagning v/ H.J. Hansen Vine

18.00-24.00

Middag og underholdning

Karnov Group er hovedsponsor
for SMV-Forum*2019

Læs mere på
smv-forum.d
k

PROGRAM
Dag 2 · torsdag den 17. januar 2019
Fælles opstart på dagen
08.45-09.00

Godmorgen og velkommen
v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

Spor 1 - formiddag
Bliv klar til sæsonen 2019

Spor 2 - formiddag
CaseWare til din dagligdag

09.00-10.15

Kvalitetskontrollen 2019
v/ Martin Samuelsen,
SR og stifter, Inspicio Aps

Tips og tricks til anvendelsen af CaseWare
v/ Heidi Hansen,
CaseWare-konsulent

10.15-10.45

Netværkskaffe

Netværkskaffe

10.45-12.00

Årsregnskabsloven 2018/2019
v/ Kim Larsen,
SR, Fagdirektør, Dansk Revision

Værdien af at anvende analyser og stikprøver
i dit arbejde
v/ Ekstern oplægsholder og Karnov

12.00-13.00

Frokost

Frokost

Spor 1 - eftermiddag
Bliv klar til sæsonen 2019

Spor 2 - eftermiddag
CaseWare til din dagligdag

13.00-14.15

Skat: Nye ændringer og faldgruber for
SMV-revisor
v/ Martin K. Jensen,
Advokat (L), MTL, Advitax

Nyt værktøj ”Årsagsanalyse”
v/ Ekstern oplægsholder

14.15-14.45

Netværkskaffe

Netværkskaffe

14.45-16.00

Selskabsretlige faldgruber
v/ Jesper Seehausen,
seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.,
LL.M, Beierholm

Kvalitetsmanualen
v/ Martin Samuelsen,
SR og stifter, Inspicio Aps

16.00-16.15

Afslutning på dagen
v/ Brian Wessel,
faglig direktør, FSR – danske revisorer

Afslutning på dagen
v/ Henrik Houborg,
direktør, CaseWare

Book en 1:1 samtale og få svar på konkrete spørgsmål
Under hele arrangementet vil der være mulighed for at reservere en-til-en samtaler med forhenværende tilsynschef
for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, om konkrete kvalitetsspørgsmål.
Sekretariatets medarbejdere kan også reserveres til en samtale.

Læs mere om
programmet p
å
smv-forum.d
k

Karnov Group er hovedsponsor
for SMV-Forum*2019

DAG 1
FORMIDDAG

v/ Peter Gath,
formand,
FSR – danske
revisorer

v/ Charlotte
Jepsen,
adm. direktør,
FSR – danske
revisorer

v/ Morten Juel,
Vice President,
Corporate
Quality & EHS,
LEGO

EFTERMIDDAG - SPOR 1
Åbningstale
– foreningens nye treårige strategi
Foreningens nye treårige strategi 20192021 har særligt fokus på revisorbranchens kvalitet og omdømme, øget brug af
digitalisering samt nye relevante ydelser.

Få stærkere kort på hånden som
SMV-revisor
Foreningen vil i de kommende tre år
understøtte revisorer i SMV-segmentet
gennem en særlig SMV-rettet indsats. Få
en introduktion til nye ydelser og tiltag.

Debat: Effektivisering af forretningen gennem teknologi
Nye teknologiske produkter og services rammer revisorbranchen i disse år. Hør hvordan teknologien kan bane vejen
for en mere effektiv drevet forretning – til gavn for både
kunder og revisor selv.

Kvalitet som konkurrenceparameter
– sådan arbejder LEGO med kvalitet
Kvalitet i design, produkter og produktionsforhold er afgørende for kundernes og
omverdenens bedømmelse af en virksomhed. Hør hvordan LEGO arbejder proaktivt
med kvalitet som et konkurrenceparameter - og ad den vej kan fastholde en førende markedsposition inden for deres felt.   

Toke Kruse,
CEO,
Bilagscan og BILLY

Debat: Kvalitet og teknologi i revisionsbranchen
– tre perspektiver
I revisorbranchen er kvalitet og omdømme vores ”license
to operate”, og ledelsens fokus på kvalitet i alle aspekter af
revisorforretningen er helt central. Men hvordan sikres høj
kvalitet gennem ny teknologi – hør forskellige tilgange til
arbejdet med kvalitet i debatten.

Katrine Winding,
direktør,
Erhvervsstyrelsen

v/ Jacob Poulsen,
managing partner,
BASICO

Robotteknologi i revisorbranchen
– det er nemmere end du tror
Oplev hvordan robotsoftware kan optimere på processer, data og arbejdsgange i
revisorbranchen - og derved frigøre tid til
mere dynamiske og værdiskabende aktiviteter. Vi bygger en live robot på dagen, der
giver mening for revisorforretningen.

Claus Bonde Hansen,
SR og Head of
Transformation Audit,
BDO

Gitte Lillelund Bech,
direktør og partner,
Advice

Moderator: Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

Karnov Group er hovedsponsor
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Viggo Axelsen,
direktør,
Beierholm

Mads Rebsdorf,
adm. direktør,
VISMA

Flemming Breinholt,
adm. direktør,
Karnov Group

Moderator: Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør,
FSR – danske revisorer

EFTERMIDDAG - SPOR 2

v/ Martin
Samuelsen,
SR og stifter,
Inspicio Aps

v/ Niels-Peter
Rønmos,
chefkonsulent,
Erhvervsstyrelsen

Revision i praksis: Få højere kvalitet
uden at øge tidsforbruget
Højere kvalitet skabes blandt andet gennem en effektiv planlægning og fokus på
risikorettede handlinger.
Få input til, hvordan få ændringer kan løfte
kvalitetsniveauet og effektivisere erklæringsopgaven.

Machine Learning og årsregnskaber
Bliv præsenteret for teknologien bag
Machine Learning (ML) og få inspiration til,
hvordan ML kan anvendes til at advare og
vejlede revisorer og regnskabsaflæggere,
så man undgår fejl i regnskabet.

DAG 2
SPOR 1 – BLIV KLAR TIL SÆSONEN

v/ Martin
Samuelsen,
SR og stifter,
Inspicio Aps

v/ Kim Larsen,
SR, Fagdirektør,
Dansk Revision

Kvalitetskontrollen 2019
Med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens
seneste redegørelse gennemgås de aktuelle resultater og de klassiske faldgruber i
kvalitetskontrollen. Fokus på root-cause
og hvordan fejl undgås i fremtiden.

SPOR 2 - CASEWARE TIL DIN DAGLIGDAG

v/ Heidi Hansen,
konsulent,
CaseWare

Værdien af at anvende analyser og
stikprøver i dit arbejde
Kunderne har i dag rigtig meget data, som,
anvendt rigtigt, kan medvirke til at give et
stærkt revisionsbevis på en effektiv måde.
Indlægget giver et indblik i, hvordan du
kan anvende analyser og stikprøver til at
understøtte bl.a. din revisionsproces. Vi
præsenterer også Karnovs Business
Optimiser, der er integreret til CaseWare.
Den indeholder bl.a. en nøgletalsrapport,
som I med fordel kan bruge i
dialogen med jeres kunder.
v/ Ekstern oplægsholder og Karnov

Årsregnskabsloven 2018/2019
Gennemgang af de væsentlige ændringer
og nyheder i årsregnskabsloven med fokus på SMV-segmentet. Der tages endvidere et kig på aktuelle regnskabsmæssige
problemstillinger.

Skat: Nye ændringer og faldgruber for
SMV-revisor
Bliv opdateret på de nye regler og ændringer inden for skatteretten, der relaterer sig
til SMV-segmentet.
v/ Martin K. Jensen,
Advokat (L), MTL,
Advitax

v/ Jesper Seehausen,
seniorkonsulent,
cand.merc.aud.,
ph.d., LL.M,
Beierholm

Nyt værktøj ”Årsagsanalyse”
Hvad er symptomer og hvad er årsagen til
en fejl? Mange identificerer kun symptomer men ikke fejlens egentlige årsag. Med
dette simple værktøj får du en proces til at
identificere den egentlige fejlkilde.
v/ Ekstern oplægsholder

Selskabsretlige faldgruber
Bliv ajour på de væsentligste ændringer i
selskabsloven, og få et kig ind i fremtiden.
Ændringer i det forgangne år gennemgås,
og vi tager også et kig ind i 2019 – alt sammen med fokus på, hvor de væsentligste
faldgruber ligger.

v/ Martin
Samuelsen,
SR og stifter,
Inspicio Aps
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Tips og tricks til anvendelsen af CaseWare
Vi deler en række tips og tricks, som vi har
samlet op gennem tiden. Samtidig får du
et indblik i den nye funktionalitet i Working
Papers 2018, som kan være til gavn i jeres
dagligdag.

Kvalitetsmanualen
Er du kvalitetsansvarlig, så er her muligheden for at få en dialog omkring de seneste
ændringer til kvalitetsmanualen. Vi drøfter
væsentlige afsnit og udpeger områder,
hvor I bør have fokus.

