PROGRAM
Dag 1 · onsdag den 10. januar 2018
08.30 - 09.00

Ankomst, registrering, morgenmad			

09.00 - 09.25

Åbning af SMV-Forum v/ Charlotte Jepsen, adm.direktør, FSR – danske revisorer		

09.25 - 10.40

Digitalisering og tre mega trends v/Jan Damsgaard, professor, CBS

10.40 - 11.00

Pause

11.00 - 12.15

Disruption, block chain og fremtidens betalinger v/Jan Damsgaard, professor, CBS

12.15 - 12.30

Fælles opsamling på fremtidens digitale revision og afslutning v/Jan Damsgaard, professor, CBS

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 - 15.00

Valgfrie spor
Omstruktureringer
v/Ole B. Sørensen, partner, BDO

Cybersikkerhed - betydning for
dine kunder og dig v/Hans Henrik
Berthing, statsautoriseret revisor,
Verifica

Bliv klar til statussæsonen
v/Claus Bonde, statsautoriseret
revisor og partner, BDO

15.00 - 15.30

Pause og “Speakers Corner” for udstillerne

15.30 - 16.30

Moms - og skattetjekket - ny erklæring v/Kasper Bring Truelsen, FSR – danske revisorer

16.30 - 17.00

“Den varme stol” v/ Tom Vile Jensen og Brian Wessel, FSR – danske revisorer

17.00 - 18.15

“Speakers Corner” for udstillerne og netværk

19.00

Middag.

Læs mere p
å
smv-forum
.dk

Dag 2 · torsdag den 11. januar 2018
9.00		

Velkommen til CaseWare-sporet
v/ Henrik Houborg,
direktør, CaseWare

9.15

Revision i CaseWare fra et praktisk
perspektiv (del 1)
v/Hans Nygaard, statsautoriseret
revisor, Skov Revision

10.45
11.00

12.30
13.30

14.30
14.45

15.45
16.00

17.00

Personlig planlægning og
effektivitet (del 1)
v/Lars Henrik Nielsen,
daglig leder af Innewvation

Aktuel moms
v/Elsebeth Rasmussen,
advokat, Hejm Advokater

Personlig planlægning og
effektivitet (del 2)
v/Lars Henrik Nielsen

Aktuel moms
v/Elsebeth Rasmussen

Forretningsudvikling og relationsforståelse v/Claus Olsen,
statsautoriseret revisor,
O2 Rådgivning

Aktuel skat
v/Jesper Klysner, Skatterådgiver,
Beierholm

Forretningsudvikling og relationsforståelse v/Claus Olsen

Aktuel skat
v/Jesper Klysner

Forretningsudvikling og relationsforståelse v/Claus Olsen

Aktuel skat
v/Jesper Klysner

Pause
Revision i CaseWare fra et praktisk
perspektiv (del 2)
v/Hans Nygaard
Frokost
Det fremtidige CaseWare.
Strategi, roadmap og muligheder
v/Henrik Houborg
Pause
Dataanalyseværktøj i CaseWare.
Sådan tænker du CaseWare ind i
revisionen (indlæg på engelsk).
v/Jaap de Waard,
Forretningsudvikling,
CaseWare International
Pause
Kundeforum. Som kunde kan du
influere på udviklingen.
v/CaseWare-teamet
På gensyn i 2019.

smv-forum.dk

SMV-Forum 2018

Digitalisering for revisorer
Deltag på SMV-Forum 2018 og bliv klar til den nye regnskabssæson og
til fremtiden.
Du kan bl.a. møde den anerkendte professor Jan Damsgaard fra CBS,
der er ekspert i digitalisering. Han giver os et indblik i de udfordringer og
muligheder, som revisorbranchen står over for. Glæd dig bl.a. til at høre:
Digitalisering og tre megatrends
- Hvordan kan tre megatrends hjælpe med at navigere i digitaliseringens malmstrøm af forandring i revisionsverdenen?
- Hvorfor er digitalisering så svært?
- Hvem overlever og hvem overlever ikke?
Disruption, block chain og fremtidens betalinger
- Hvad betyder distribueret bogholderi for revisionsbranchen?
- Hvordan bliver fremtidens digitale betalinger?
- Hvad er blockchain og bitcoins?
Tilmeld dig nu, og glæd dig til at få inspiration, faglig opdatering
og rig mulighed for at netværke med andre SMV-revisorer.
Læs mere og tilmeld dig på smv-forum.dk

Jan Damsgaard, professor på
Institut for IT-ledelse på CBS

Comwell
Middelfart
10. - 11. jan
uar
2018

