REVISORkurser 2019

Revisorkurserne er for dig med
3-5+ års erfaring, som f.eks. har
gennemført en elev- eller Traineeuddannelse, eller som har brug
for et godt supplement med en
praktisk vinkel til HD.-studiet.

Revisorkurser

2019

Kurser målrettet medarbejdere med
3-5 års erfaring
Revisorkursernes overordnede mål er at sikre høj kvalitet i revisors arbejde. Kurserne henvender sig fagligt til to grupper
af medarbejdere, alt efter hvor meget erfaring du har.
Der er kurser målrettet medarbejderen med 3-5 års erfaring, som f.eks. har gennemført en elev- eller trainee-uddannelse,
eller som har brug for et godt supplement med en praktisk vinkel til HD-studiet. Derudover er der kurser målrettet medarbejderen med mere end 5 års erfaring, som har brug for et brush-up, eller som har fået tildelt nye arbejdsområder.
Udbytte
Det primære formål med kurserne er, at du skal kunne implementere din nye viden direkte i din hverdag. Du kommer
hjem med konkrete værktøjer, som skal lette din hverdag og give større værdi for dig og din chef, såvel som dine kollegaer og kunder.

Revisors arbejde
– fra planlægning til konklusion

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.625
PRIS:

Kr. 3.500

Bliv klogere på hele revisionsprocessen fra start til slut – inklusive de forskellige
erklæringstyper og relevante arbejdshandlinger.

DATO:

STED:

24.09.2019

Hvidovre

Med afsæt i revisors hverdag lærer du på dette kursus at tilrettelægge, udføre
og konkludere på revisors arbejde. Dermed optimeres sagsøkonomien på jeres
kunder.

01.10.2019

Kolding

Vi kommer bl.a. omkring:
 unde- og opgaveaccept, væsentlighedsniveau, revisionsrisici og
K
væsentlige regnskabsposter
Dataanalyse, interne kontroller, IT-revision og cybersikkerhed
Konkrete og målrettede revisionsinstrukser, herunder også
substansanalytiske revisionshandlinger og stikprøvestørrelser
De forskellige erklæringstyper på årsrapporten (revision, udvidet
gennemgang, review og assistanceerklæringer).

Moms & afgifter i praksis

UNDERVISER:
Thomas Krath Jørgensen, statsauto
riseret revisor, FSR – danske revisorer.

Revisorer med 3+ års erfaring

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.625

På dette kursus har vi fokus på de ændringer, der er sket på moms- og energiafgiftsområdet i løbet af det seneste års tid.

PRIS:

Kr. 3.500

Kurset forudsætter, at du har kendskab til grundlæggende momsregler. Med
udgangspunkt i gældende lovgivning og nyere praksis vil vi komme igennem
udvalgte emner inden for følgende områder:

DATO:

STED:

07.11.2019

Høje Taastrup

14.11.2019

Kolding

 ansk moms
D
Moms i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner
Den forestående EU-momsreform
El- og vandafgifter.

UNDERVISER:
Linda-Sophia Danielsen, moms
rådgiver, Beierholm.

Revisorer med 3+ års erfaring
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2019

Virksomhedsskatte- og
kapitalafkastordningen

Revisorkurser

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.625
PRIS:

Kr. 3.500

Bliv klogere på beskatning efter virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen,
hvilke aktiver der kan indgå, samt hvornår ordningerne kan anvendes.

DATO:

STED:

23.10.2019

Høje Taastrup

Du opnår en metodisk tilgang til at fordele indkomst i virksomhedsskatte- og
kapitalafkastordningen. Kurset kombinerer oplæg, drøftelser og cases.

05.11.2019

Horsens

Vi kommer blandt andet omkring:

Martin Ring Andersen, Manager,
Redmark.

S ammenligning af virksomhedsindkomst opgjort efter personskatteloven,
virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen
Hvilke aktiver kan/kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen
Lønmodtager vs. virksomhed – hvilke krav skal opfyldes for at være en
virksomhed, herunder rette indkomstmodtager
Opgørelse i virksomhedsskatteordningen, herunder indskudskonto,
kapitalafkastgrundlag, hævninger faktiske/beregnede, hensat til senere
hævning og opsparet overskud
Opgørelse af kapitalafkastordningen, herunder kapitalafkastgrundlag.

UNDERVISER:

Revisorer med 3+ års erfaring

Vi lærte, hvordan man kan beregne VSO i ”hånden”,
hvilket gav et rigtig godt indblik i, hvordan ordningen fungerer. Denne model vi blev lært, kan helt sikkert bruges i
dagligdagen - Super godt!

Afstemning af skat, omdannelser og
underskudsbegrænsninger
Bliv klogere på afstemning af udskudt skat, omdannelse af personlige virksomheder til selskaber samt overvejelser ved salg af underskudsselskaber samt opgørelse af indkomst for a.m.b.a.’er.
Kurset er case-baseret, så du efter gennemgang af teori selv kommer til at arbejde med modeller f.eks. til afstemninger og omdannelser.

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.625
PRIS:

Kr. 3.500

DATO:

STED:

22.10.2019

Høje Taastrup

UNDERVISER:
Martin Ring Andersen, Manager,
Redmark.

Du bliver klogere på:
 mdannelse af personlig virksomhed til selskab
O
Underskudsbegrænsninger ved skifte i selskabets ejerkreds
Fordele og ulemper ved selskabsform versus personlig virksomhed
Skatteafstemning balancemetode vs. resultatopgørelsesmetode for
udskudt skat
Beregning af indkomst for a.m.b.a.’er.

Jeg har fået en bedre forståelse for begreberne og udarbejdelsen af den skattemæssige afstemning, hvilket jeg
vil bruge i mit arbejde fremadrettet.
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Revisorer med 3+ års erfaring

Revisorkurser

2019

Effektiv opgaveløsning i høj kvalitet
Vil du blive bedre til at løse dine opgaver effektivt, samtidig med at du leverer høj
kvalitet? Få inspiration til teknikker og værktøjer, der sikrer, at kvalitet og effektivitet går hånd i hånd, når du løser dine opgaver inden for revisors kerneydelser.
Udbytte fra kurset:
 iden om teknikker og metoder til bedre samarbejde med kunder og
V
kollegaer
Kommunikation, der virker
Viden om metoder til at modtage instrukser fra ledende revisorer og
gennemgang af opgaveløsning
Teknikker og værktøjer, der giver bedre kvalitet og effektivitet i løsningen
af opgaver.

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.625
PRIS:

Kr. 3.500

DATO:

STED:

20.11.2019

Høje Taastrup

UNDERVISER:
Marianne Zander Svenningsen,
statsautoriseret revisor, Master i
organisationspsykologi (MPO).

Revisorer med 3+ års erfaring

Måden hvorpå de små minicases
skulle løses var super god.

Regnskabsklasse A og B for erfarne
revisorer

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.625
PRIS:

Kr. 3.500

Bliv skarp på ændringerne inden for regnskabsklasse A og B, så du kan vejlede
dine kunder korrekt.

DATO:

STED:

29.10.2019

Høje Taastrup

I de senere år er der sket meget inden for de to regnskabsklasser i takt med den
”nye” årsregnskabslov samt flere vejledninger fra Erhvervsstyrelsen.

12.11.2019

Kolding

Med udgangspunkt i egne erfaringer kommer du bl.a. til at arbejde med følgende emner på kurset:

Jonas Bødker-Iversen, statsautori
seret revisor, Kvist & Jensen

 ehandling af væsentlige fejl, ændrede skøn og ændring i anvendt
B
regnskabspraksis
Behandling af ejendomme
Kapitalandele og indre værdi
Notekrav
Mikrovirksomheder.

UNDERVISER:

Revisorer med 5+ års erfaring

Kurset var en øjenåbner ift. komplikationerne, der kan opstå ved indregning af kapitalandele. Jeg følte egentlig, at det var noget, jeg havde meget
godt styr på, men kurset gjorde mig
opmærksom på de faldgruber, der er
gode at have med i sine overvejelser.
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