OBLIGATORISK

Efteruddannelse

2019

T
R ABA
D
R
I
Y B il 17. juni
EA R L
t
ind
r
– 10 % algte kurse
v
på ud

Kursuskatalog
fsr.dk/efteruddannelse

Målrettet godkendte revisorer, erfarne medarbejdere samt
økonomiprofessionelle, der beskæftiger sig med opgaver inden
for regnskab og revision – som revisor eller rådgiver.

2019

Indledning

Viden giver værdi
– hvis den kan bruges
De nye regler for revisors efteruddannelse er lige på trapperne. Nye regler betyder nye muligheder. Derfor
er vi glade for at præsentere dig for FSR - danske revisorers nye kursuskatalog 2019 – et tilbud til både
generalister og specialister. Vi er klar med kurser, der har vist deres værdi i tidligere år og med nyskabelser
og initiativer, der omfavner de muligheder, som de nye efteruddannelsesregler giver. Vores fornemste
opgave er at tilbyde dig værdifuld viden. Viden som du og ikke mindst dine kunder kan bruge.
I samarbejde med vores faglige udvalg, faglige specialister og dygtige og erfarne undervisere tilstræber
vi at være på forkant med ny lovgivning og kommende regulering, så du er opdateret i forhold til både
kerneopgaver og nyeste tendenser.
Vores kursusudbud designes ud fra en nøje gennemgang af de evalueringer, som vi får fra dig og andre
kursister – og vi lægger stor vægt på at tilpasse kursernes form og indhold i forhold til de tilbagemeldinger som vi modtager.

Derfor
H
 ar vi håndplukket erfarne kollegaer og specialister inden for dine fagfelter til at tilrettelægge og
gennemføre kurserne.
E
 r kurserne opdelt i hovedområder for at gøre det lettere for dig at sammensætte dit personlige
kursusprogram.
U
 dbyder vi kurserne flere steder i landet, så du har større mulighed for at komme på et kursus, der
afholdes tæt på dig.
Vi håber, at du også fremover med din feedback vil bidrage til, at vi kan sikre den ønskede kvalitet og
rette form i undervisningen.
Vi sætter en ære i, at du som kursist skal kunne omsætte kursets indhold til praktiske løsninger i mødet
med hverdagens opgaver og kunder. Viden giver kun værdi, hvis den kan bruges.

Velkommen til
et spændende og
lærerigt efterår 2019.

fsr.dk/efteruddannelse
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Kurser

2019

KURSER 2019
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Få et samlet overblik over vores obligatoriske efteruddannelse for 2019.
Yderligere kurser vil løbende blive annonceret på fsr.dk/efteruddannelse

AJOUR!
Ajour! Regnskab

%

Ajour! Revision

%

Ajour! Selskabsret

%

Ajour! Skat og moms

%

Ajour! Digitalisering

%

•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

8

•
•

9

UP-TO-DATE OG ANDRE FLERDAGES KURSER
Up-to-date classic – 4 dage/40 OE-timer
Revision i praksis – 2 dage/20 OE-timer

•

%

Up-to-date special 1. del – 2 dage/20 OE-timer
Up-to-date special 2. del – 2 dage/20 OE-timer

RÅDGIVERDAGE
Hovedaktionærens samlede økonomi – fokus på skat

%

Revisors rådgivning om gave, arv og dødsbo

%

Giv dine kunder merværdi med afsæt i årsrapporten

%

•
•
•

OMSTRUKTURERING, KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER
Generationsskifte – sådan hjælper du dine kunder

%

Værdiansættelse, køb og salg af små og mellemstore virksomheder

%

Omstrukturering – selskabsretligt og skattemæssigt

%

Omstrukturering – skattemæssige modeller

%

Kriseramt virksomhed med fokus på rekonstruktioner

%

NYT

%

Andelsboligforeninger – Årets konference 2019

%

Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme

%

Skat og moms ved udlejning og salg af fast ejendom

%

•
•

•

•

•
•
•

•

%

Revisorseminar 2019

%

Assistance og udvidet gennemgang

%

Revisorloven i praksis – udvalgte bestemmelser

%

10
11
11
12
12
12

14
14

•

•

•
•

•
•

15

•

15

•

Kvalitetskontrollen – kom godt igennem

%

Effektiv kvalitetsstyring i praksis – konkrete råd og redskaber

%

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis

%

•
•

•

DEN OFFENTLIGE SEKTOR
Socialøkonomiske tilbud

%

Frie skoler

%

Forvaltningsrevision

%

•

SKAT
International beskatning – 2 dage

%

Skattekontrolloven – hvad gør revisor, når SKAT banker på døren?

%

NYT

•

•

16
17
18
18

•

KVALITETSKONTROL

16

17

•

Udland – 4 dage/40 OE-timer

4

9

13

UDLAND

Virksomhedsskatteordningen

8

13

•

%

Personoplysninger og revisionsrisiko – alt hvad revisor skal vide

7
33

•

NYT

Dansk-tysk seminar

7

•

•

NYT

SÆRLIGE REVISIONS- OG REGNSKABSOMRÅDER
Koncernregnskab og -revision

6

•
•

EJENDOMME
Almene boligorganisationer

6

19

•
•
•

20

•

22

20
21

•
•
•

22
23
24

•

•

24
25
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ØVRIGE
Regnskabs- og revisionsmæssige problemstillinger knyttet til
rådgivningsopgaver inden for skatteområder

%

NYT

Finansieringsdag

%

NYT

•
•

•
•

FINANSTILSYNETS CERTIFICEREDE REVISORER
Kursus for Finanstilsynets certificerede revisorer (§ 5)
Pengeinstitutter og realkreditinstitutter (§ 6)
Forsikringsselskaber og pensionskasser (§ 7)

DIGITALISERINGSAKADEMI
Digital og forretningsmæssig transformation

%

NYT

Bliv dus med Dataanalyse

%

NYT

Revisoren som ledelsens sparringspartner i en digital tid

%

NYT

Cybersikkerhed

%

NYT

%

NYT

Detailbranchen

%

NYT

Håndværksbranchen

%

NYT

Landbrugsbranchen

%

Bilbranchen

%

Årets konference om Sikkerhed og Revision
Ajour! Digitalisering

BRANCHEDAGE

26
26

•
•
•

27

•
•
•
•
•
•

30

•
•
•

27
27

31

•

31
32
32
33
36
36

•

37
37

LEDELSESAKADEMI
Lederens værktøjskasse – fokus på konflikthåndtering, robusthed, motivation
og den vanskelige samtale

%

NYT

•

•

40

Lederens værktøjskasse – fokus på stresshåndtering, samarbejdsrelationer,
handlekraft og eksekvering

%

NYT

•

•

40

Personlig effektivitet – optimér din revision og din tid

%

NYT

Kvalitet og effektivitet ved delegering af opgaver

%

NYT

•

•

Revisors arbejde – fra planlægning til konklusion

%

NYT

Moms & afgifter i praksis

%

NYT

Virksomhedsskatte- og kapitalafkastordningen

%

Afstemning af skat, omdannelser og underskudsbegrænsninger

%

NYT

Effektiv opgaveløsning i høj kvalitet

%

NYT

Regnskabsklasse A og B for erfarne revisorer

%

CASEWARE-KURSER
CW*Regnskab – Ny bruger eller superbruger

%

CW*Revision – Ny bruger eller superbruger

%

Andelsboligmodel med regnskab og revision

%

CaseWare funktionalitet og dataanalyser

%

Nyt assistanceværktøj i CaseWare Cloud

%

Koncernregnskab og koncernrevision – dokumenteret i CaseWare

%

Den praktiske revisionsproces - medarbejder ell. underskrivende revisor

%

•
•
•
•
•
•

•

41

•
•
•

44

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

41

44
45
45
46
46
48+49
48+49
50
50+52
51
51+52
53+54

Der tages forbehold for trykfejl.

REVISORKURSER – MÅLRETTET MEDARBEJDERE

•

% Rabatten gælder alle kurser i Kursusplanlæggeren, der er mærket med early bird rabat.
Personlige medlemmer af FSR - danske revisorer og personer, som er ansat i en virksomhed, der er medlem af foreningen, får 10 % rabat
på medlemsprisen. Er du ikke medlem af foreningen, får du 10 % rabat på ikke-medlemsprisen. Rabatten kan ikke kombineres med andre
rabatter. Se mere om priser og øvrige betingelser på fsr.dk/betingelser
Læs mere om alle kurserne på fsr.dk/efteruddannelse
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Ajour!

2019

Ajour! Regnskab

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.999

Med praktisk afsæt i revisors hverdag sætter kurset fokus på typiske faldgruber. Et skræddersyet kursus til praktikeren, der gerne vil holde sig opdateret om,
hvad der sker på regnskabsområdet.

PRIS:

Kr. 3.999

DATO:

STED:

På dette kursus får du en systematisk og løsningsorienteret fremstilling af reglerne i årsregnskabsloven, så du kan anvende dem i praksis. Du får:

22.10.2019

Holte

29.10.2019

Aarhus

19.11.2019

Taastrup

26.11.2019

Kolding

03.12.2019

Roskilde

E
 t anvendeligt indblik i de seneste ændringer til årsregnskabsloven
E
 n praktisk gennemgang af teoretiske komplekse emner
P
 raktisk erfaring med løsning af regnskabsmæssige problemstillinger
G
 ode råd til regnskabsaflæggelse med afsæt i din hverdag.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Steen Dahl Andersen, statsautoriseret
revisor, Piaster Revisorerne.
Niels Kristian Tordrup Nielsen, stats
autoriseret revisor, Piaster Revisorerne.

Ajour!-serien holder dig opdateret på hovedområderne: Revision, regnskab, selskabsret samt skat & moms. Kurserne er blandt vores bedst
evaluerede kurser, og er en kombination af indlæg, diskussioner, cases
og eksempler. For at kunne præsentere dig for de mest aktuelle emner,
bliver de detaljerede kursusprogrammer først fastlagt umiddelbart
inden kurserne afholdes.

Ajour! Revision

Læs mere om
Ajour!-kurserne
på fsr.dk/ajour

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.999

Bliv opdateret på den seneste udvikling i regler og praksis inden for revision.
Kurset gennemgår de områder, som ofte giver anledning til usikkerhed i praksis,
og opdaterer dig på det nye - som alle revisorer skal vide.
På Ajour! Revision giver vi dig kendskab til de nyheder og snubletråde, som er
dukket op siden sidst. Kurset er skræddersyet til praktikeren, der gerne vil holde sig opdateret omkring den seneste lovgivning samt overholde de gældende
revisionsstandarder på en effektiv måde. Du får:
 n fuld opdatering på de væsentligste ændringer for SMV-revisorer
E
E
 t praksisnært indblik i, hvor du som revisor ofte kan komme til at bruge
mest tid og energi forgæves
Opdateret din viden om det nyeste nye, der er kommet eller er på vej
Indsigt i den digitale virksomhed

PRIS:

Kr. 3.999

DATO:

STED:

23.10.2019

Holte

30.10.2019

Aarhus

20.11.2019

Taastrup

27.11.2019

Kolding

05.12.2019

Roskilde

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Karsten Andersen, videnchef, part
ner og statsautoriseret revisor, BDO.

6
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2019

Ajour! Selskabsret

Ajour!

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.999

Få en bedre forståelse af revisors opgaver og erklæringer i forbindelse med
selskabsretlige transaktioner, og bliv skarp på at anvende de selskabsretlige
regler korrekt.

PRIS:

Kr. 3.999

DATO:

STED:

Selskabsretlige erklæringer kan være et vanskeligt og potentielt ”farligt” område for revisor at beskæftige sig med. Mange af afgørelserne fra Revisornævnet
vedrører selskabsretlige forhold. Kurset kommer blandt andet omkring:

21.10.2019

Holte

28.10.2019

Aarhus

02.12.2019

Roskilde

OE-TIMER:

D
 e seneste og kommende ændringer af selskabsloven
R
 ådgivning af kunder om selskabsretlige forhold
D
 e typiske fejl ved selskabsretlige erklæringer og transaktioner.

REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

2

6

UNDERVISER:
Jesper Seehausen, senior partner,
cand.merc.aud., ph.d., LL.M., faglig
udviklingsafdeling, Beierholm.

Et helt igennem fremragende kursus
gennemført til UG af en fremragende
formidler. Kan absolut anbefales.

Hvorfor jeg vil anbefale Ajour! kurserne?
Det kan siges ganske kort – det er
relevant!

Ajour! Selskabsret

Ajour! Revision

Ajour! Skat og moms

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.999

Hvor er fælderne henne, og hvor skal du træde varsomt? Bliv opdateret på den
seneste udvikling i regler og praksis inden for skat og moms.

PRIS:

Kr. 3.999

Få en bred ajourføring og en solid platform af viden inden for skat og moms.
Dette kursus giver dig indsigt i de væsentligste ændringer inden for området
og dykker ned i aktuelle problemstillinger, der kan drille i praksis. Kurset kommer blandt andet omkring:

DATO:

STED:

24.10.2019

Holte

31.10.2019

Aarhus

21.11.2019

Taastrup

28.11.2019

Kolding

04.12.2019

Roskilde

D
 en nyeste lovgivning om skat og moms
D
 e væsentligste afgørelser på området
O
 perationel viden om skat og moms
A
 ktuelle problemstillinger inden for området.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Elsebeth Hjortshøj Rasmussen,
advokat, Hejm Vilsgaard Advokater.
John Cederskjold Kierans, Tax
Director, Baker Tilly.
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Up-to-date og andre flerdages kurser

2019

Up-to-date classic – 4 dage / 40 OE-timer
Få styr på det sidste nye inden for dit fag. Vi samler op en gang om året med et
aktuelt og relevant kursusforløb over fire dage på et højt fagligt niveau.
På Up-to-date classic er du i selskab med dygtige undervisere og gode kollegaer i skønne rammer. I tæt dialog med underviserne sørger vi naturligvis for, at
der er den tilstrækkelige variation i kursets indhold fra år til år.
Vi
 stiller skarpt på alle de aktuelle områder inden for revision og regnskab
Vi dykker ned i relevante overvejelser for SMV-revisor samt de faldgruber,
du skal være opmærksom på inden for skat
V
 i giver dig indsigt i metoder, modeller samt praktiske værktøjer, der sikrer,
at kvalitet og effektivitet går hånd i hånd ved delegering af opgaver inden
for revisors kerneydelser
For
 at imødekomme, at dette kursus sikrer dig størst mulig aktualitet, har
vi valgt først at fastsætte indholdet af kursets sidste dag senere.
Bemærk: Kurset giver 40 timers obligatorisk efteruddannelse. Den endelige
fordeling af de obligatoriske efteruddannelsestimer bliver først fastlagt tættere på kursusdatoerne. Kurset kan bestilles med og uden overnatning.

MEDLEMSPRIS: Kr. 16.500 /
Kr. 13.500
PRIS:

Kr. 22.000 /
Kr. 18.000

DATO:

STED:

28. - 31.10.2019 Køge
18. - 21.11.2019 Vejlefjord
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

15

25

UNDERVISER:
Steen Dahl Andersen, statsautorise
ret revisor, Piaster Revisorerne.
Niels Kristian Tordrup Nielsen, stats
autoriseret revisor, Piaster Revisorerne.
Martin K. Jensen, advokat, skatte
revisor & master i skat (MTL), Advitax
Advokatfirma.
Marianne Zander Svenningsen,
statsautoriseret revisor og Master i
Organisationspsykologi (MPO).
Yderligere undervisere offentliggøres
på fsr.dk/efteruddannelse

Revision i praksis
- den effektive revisionsproces
Tag med på to intensive inspirationsdage, hvor du lærer at gøre det rigtige første
gang og arbejde mere effektivt. Dette kursus hjælper dig til at levere det rigtige
revisionsprodukt kombineret med en bedre sagsøkonomi.
Du forlader kurset med bunkevis af inspiration, noter og eksempler, som sikrer, at du straks kan levere et arbejde af høj kvalitet – på effektiv vis. Vi kommer
blandt andet til at arbejde med:
 e basale elementer i accept af revisionsopgaver og planlægningen heraf
D
– herunder særlige forhold i koncernrevision
 rocessen ved udførelsen af en revision – herunder den praktiske revision
P
af udvalgte regnskabsposter og oplysninger samt relevante overvejelser
og dokumentationskrav
 evisors afsluttende arbejde ved en revision – herunder revisors skriftlige
R
rapportering til selskabets ledelse og afgivelse til revisionspåtegning.

MEDLEMSPRIS: Kr. 8.850
PRIS:

Kr. 11.800

DATO:

STED:

07. - 08.11.2019 Taastrup
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

20
UNDERVISER:
Martin Samuelsen, statsautoriseret
revisor, Inspicio.
Michael Thorø Larsen, statsautori
seret revisor, Deloitte.

Der er lagt op til aktiv deltagelse med diskussioner, cases og eksempler.

På en skala fra 1-5 evalueres kurset ”Revision i praksis” til 4,5.

8
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Up-to-date og andre flerdages kurser

Up-to-date special del 1 og 2

MEDLEMSPRIS: Kr. 8.850

– 2 x 2 dage/2 x 20 OE-timer

PRIS:

Kom dybere ned i udvalgte emner, hvor aktuelle problemstillinger behandles
tværfagligt. Vær aktiv og bliv involveret i diskussioner, øvelser og cases.
Bemærk! Begrænset deltagerantal.
Up-to-date special fokuserer på, at udvalgte emner behandles tværfagligt, således at alle relevante og aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat og selskabsret berøres.
Det faglige fokus er på aktuelle emner som eksempelvis:
Del 1: 05. - 06.11.2019
Omstruktureringer – facts, faldgruber og tidsfrister
Personalegoder - brush-up
(U)lovlige lån - regler og reparationsmuligheder
Fast ejendom - regnskabsmæssige og skattemæssige udfordringer og de
nye ejendomsvurderinger
Aktuel skat med fokus på SMV.
Del 2: 26. - 27.11.2019
Den nye ferielov
De glemte oplysninger i årsrapporten
Revisors erklæringer
Omsætning - nye muligheder i årsregnskabsloven
Blandede bolsjer fra faglige hotlines.

Kr. 11.800

Bemærk: Prisen er pr. modul og er
ex. overnatning og aftensmad

DATO:

STED:

05.-06.11.2019

Sorø

26.-27.11.2019

Sorø

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

10

10

UNDERVISER:
Jonas Bødker-Iversen, statsautori
seret revisor, Kvist & Jensen.
Kasper Elkjær Nielsen, statsautori
seret revisor, PwC.
Helle Hougård Porsfelt, advokat
(L) og partner, Hejm Vilsgaard
Advokater.
Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse

Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, praktiske eksempler, små
øvelser og cases samt problemstillinger, som revisor står over for i sin dagligdag.
De praktiske eksempler stammer dels fra de spørgsmål, som underviserne møder i deres arbejde i faglige hotlines, dels fra deres egen praktiske erfaring med
SMV-kunder. Der lægges på Up-to-date special stor vægt på, at deltagerne involveres, samt på den praktiske anvendelighed af det, der undervises i. Deltagerantallet er derfor begrænset.
Du kan vælge mellem at deltage på begge moduler, eller kun del 1 eller 2.
For at sikre kursernes aktualitet, fastlægges øvrige emner løbende frem mod
kursusstart.

Undervisningen virker langt fra
rutinepræget, hvilket gør det interessant. Underviserne er rigtig
gode til at inddrage praktiske
eksempler.
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Rådgiverdage

2019

Hovedaktionærens samlede økonomi
– fokus på skat

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Få klar besked om de problemstillinger, du bør være særlig opmærksom på i
forbindelse med hovedaktionærbeskatning.

DATO:

STED:

02.10.2019

Aarhus

Hovedaktionærbeskatning er et område, hvor der hele tiden kommer nye
afgørelser, og hvor praksis løbende udfordres af SKAT. Dette kursus kommer
omkring disse emner:

07.10.2019

Roskilde

Ny
 lovgivning, der vedrører selskaber og/eller hovedaktionærer
S kattestyrelsens indsatsplan 2019
Maskeret

udlodning/udbytte - hvornår og hvordan?
Optimal

aflønning af hovedaktionær
Hovedaktionærlån

- den seneste udvikling af praksis
R
 ejse- og kørselsgodtgørelse - krav til håndtering
P
 rocessen - hvilke spilleregler gælder for Skattestyrelsen? Og hvordan
håndterer man skattesager, hvis de kommer?

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
John Cederskjold Kierans, Tax
Director, Baker Tilly.

Undervisningen er tilrettelagt med fokus på praksis, og du modtager kursusmateriale, som du efterfølgende kan anvende til opslag.

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem,
skatteyder taber. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret,
når man inddrager ikke-offentliggjort praksis.
Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på
ikke-offentliggjorte afgørelser - særlig når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i skatterådgivningen,
herunder også ved tvister med SKAT.

Ses vi til SMV-Forum 2020?
Sæt kryds i kalenderen den 15. - 16. januar 2020 og glæd dig til et par inspirerende
dage, hvor vi stiller skarpt på små og mellemstore virksomheder. Hvilke muligheder
og udfordringer oplever du som rådgiver og revisor, og hvordan griber du dem an?
Deltag i arrangementet og få inspiration til din hverdag.

SMV-Forum*2020 afholdes på Legoland Hotel & Konference
den 15. og 16. januar 2020

Læs mere på www.smv-forum.dk
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2019

Revisors rådgivning om gave, arv og
dødsbo

Rådgiverdage

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Bliv opdateret om nye regler og praksis – og klar til at møde udfordringerne ved
at rådgive om og gennemføre gaveoverdragelse, arv og dødsbo.

DATO:

STED:

07.11.2019

Aarhus

Kurset koncentrerer sig om overdragelse af personligt ejede virksomheder og
skatteaktiver til arvinger og ægtefælle ved generationsskifte af erhvervsmæssige virksomheder. Du bliver opdateret med den nyeste lovgivning og praksis.
Vi kommer blandt andet omkring:

14.11.2019

Roskilde

Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved
dødsboskifte
Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og gæld
Værdiansættelse af kapitalandele
Beregninger iht. pengetanksreglen
Beregning af avancer, herunder genvundne afskrivninger og ejendomsavance
Opsparet overskud i virksomhedsordningen
Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
Beregning af gaveafgift og boafgift.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Stefan Bjerregaard, statsautoriseret
revisor, BDO.
Jesper Larsen, partner, Grant Thornton.

Vi koncentrerer os om overdragelse med og uden skattemæssig succession af
personligt ejede virksomheder og skatteaktiver.

Giv dine kunder merværdi med afsæt i
årsrapporten
På dette kursus lærer du at tilføre mere værdi til kunden med afsæt i de data, du
allerede har adgang til. Du får en konkret værktøjskasse, som du kan anvende til
at afholde møder med dine kunder.
Vi kommer blandt andet ind på disse temaer:
Hvad er temperaturen på kundens virksomhed?
Er vækst, rentabilitet, likviditet, solvens og risiko på et fornuftigt niveau?
Hvad kan virksomheden gøre for at forbedre indtjeningen i fremtiden?
Og hvilken effekt kan øget digitalisering have?
Hvad er virksomheden værd?
Hvordan knyttes medarbejderne tættere til virksomheden?
Hvilken effekt kan etik og digital ansvarlighed have på kundens
performance og værdiskabelse i øvrigt?

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

07.11.2019

Aarhus

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

2

6

UNDERVISER:
Anni Haraszuk, statsautoriseret
revisor, Executive Director, Compli
ance Consortium.

Bemærk: Pc med Excel skal medbringes til undervisningen og gerne (ikke et
krav) en smartphone eller tablet med netadgang.

Voldsom inspiration til at udvikle/bruge værktøjer i Excel,
der virkelig kan formidle budskabet til kunderne.
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Omstrukturering, køb og salg af virksomheder

2019

Generationsskifte
– sådan hjælper du dine kunder

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Bliv klædt på til at takle de udfordringer, et generationsskifte indebærer.

DATO:

STED:

For enhver virksomhedsejer opstår der på et tidspunkt et behov for at overdrage virksomheden til en ny ejer – enten helt eller delvist. Et generationsskifte handler om mere end salg af virksomheden. Det omhandler også personlige og familiemæssige overvejelser. På kurset kommer vi derfor omkring:
Strategisk

”bløde” overvejelser
- Virksomhedsejerens behov og forventninger
- Krav til ledelse og næste generation
Tekniske

overvejelser
- Skattemæssige, finansielle og juridiske områder
Gode

råd om at forberede og gennemføre generationsskifte.

Dato og afholdelsessted oplyses
på fsr.dk/efteruddannelse
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse

Ca. 80% af danske virksomheder er ejerledede. Et rekordstort antal af disse virksomheder står over for et generationsskifte inden for de næste år. Der er aldrig to generationsskifter, der forløber ens. Derfor skal revisor være
klædt på til at takle de udfordringer, som et generationsskifte indebærer.

Værdiansættelse, køb og salg af små og
mellemstore virksomheder

PRIS:

Kr. 4.448

Få styr på køb og salg af mindre virksomheder, og bliv den kompetente rådgiver,
der skaber værdi.

DATO:

STED:

14.11.2019

Roskilde

På kurset arbejder vi aktivt med købs- og salgsprocessen fra start til slut. Vi
kommer blandt andet omkring:

05.12.2019

Horsens

Værdiansættelsesmodeller

og implementeringen heraf i Excel
J ustering for virksomhedsstørrelse, likviditet og kontrolpræmier
V
 ærdiansættelse af start-ups og iværksættervirksomheder
I dentifikation af key value drivers og risikofaktorer
S algsprocessen, Due Diligence, faldgruber og ansvar
I nformationskilder og supplerende litteratur.

Omstrukturering
– selskabsretligt og skattemæssigt
Omstruktureringer anvendes meget, og rigtig mange rådgivere kommer i deres
daglige arbejde i berøring med området. Kombinationen af de selskabsretlige
og skattemæssige regler er vigtig, fordi du i praksis bør have kendskab til begge
regelsæt for at kunne yde optimal rådgivning.
Den viden får du på dette kursus, hvor du bliver:

Opdateret
på både de selskabsretlige og skattemæssige regler om omstruktureringer - begge regelsæt er nødvendige for at kunne rådgive på området
Opdateret

på gangbare omstruktureringsmodeller
O
 pdateret på faldgruber inden for omstrukturering - et område i stadig
udvikling!

12

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Ken L. Bechmann, professor, Ph.d.
Institut for Finansiering, CBS.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

28.11.2019

Glostrup

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

UNDERVISER:
Lars Bunch, partner, Plesner.
Susanne Kjær, associate partner, EY.
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2019

Omstrukturering, køb og salg af virksomheder

Omstrukturering
– skattemæssige modeller

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Få udfordret praktikken og bliv skarp på skattemæssige problemstillinger ved
omstruktureringer.

DATO:

STED:

05.11.2019

Aarhus

Kurset gennemgår redskaberne til at yde en professionel rådgivning, der er i
tråd med de seneste lovændringer og nyeste praksis. Vi kommer blandt andet
igennem disse emner:

OE-TIMER:

Skattefri

fusion/spaltning/tilførsel af aktiver
Skattefri aktieombytning
O
 verdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/
medarbejdere
De reducerede bo- og gaveafgifter
Skattefri virksomhedsdannelse
A/B modeller
Udbytte, kapitalnedsættelse og tilbagesalg af aktier
Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
Bindende svar fra skattemyndighederne
Aktuelle afgørelser.

REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Susanne Kjær, associate partner, EY.
Arne Larsen, statsautoriseret revi
sor, Redmark.

Kurset har et praktisk fokus – og gør dig i stand til at vælge den bedst mulige løsning for dine kunder.

Kriseramt virksomhed med fokus på
rekonstruktioner

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Bliv opdateret på konkursområdet og få styr på reglerne for rekonstruktioner.

DATO:

STED:

30.10.2019

Glostrup

Dit udbytte af dette kursus:
R
 edskaber til den proaktive revisors rådgivning til virksomheder på vej i
krise, herunder konkrete forslag til konkrete analyser og arbejdshandlinger
B
 liv udstyret med værktøjer, der muliggør, at du vil kunne fungere
som regnskabskyndig tillidsmand, hvilket anses for at være et
forretningsområde i spændende udvikling
F
 å vigtig viden til, hvordan samarbejdet mellem selskabets revisor,
rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand bør være, så flest
mulige levedygtige virksomheder overlever.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Elan Schapiro, statsautoriseret
revisor, Christensen & Kjærulf.
Sten Lauritzen, partner, statsautori
seret revisor, Christensen & Kjærulf.
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Ejendomme

2019

Almene boligorganisationer

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Bliv klar til at levere revision og rådgivning, der matcher de seneste lovændringer – og den deraf følgende praksis.

PRIS:

Kr. 4.448

Få opdateret din viden og få styr på de seneste ændringer inden for den almene
boligsektor, herunder hvad ændringerne i revisionsinstruksen indebærer.

DATO:

STED:

28.11.2019

Taastrup

Ministeriets fokus på boligorganisationernes effektive administration vil søges klarlagt med henblik på, at du fremadrettet kan indgå i konstruktiv dialog
med boligorganisationerne om emnet.
Kurset sætter endvidere fokus på revisions- og regnskabsmæssige emner, der
i praksis giver anledning til drøftelser og overvejelser, herunder problemstillinger i forbindelse med afgivelse af diverse erklæringer til Landsbyggefonden.

9 ud af 10 kursister ville anbefale kurset til en kollega i branchen.

Andelsboligforeninger
– Årets konference 2019

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Kursusleder: Rene Hattens, stats
autoriseret revisor, Deloitte.
Yderligere underviserteam offentlig
gøres på fsr.dk/efteruddannelse

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Få ajourført din viden inden for andelsboligforeninger – og få indsigt i aktuelle
revisions-, regnskabs- og skattemæssige problemstillinger.

DATO:

STED:

26.11.2019

Taastrup

På kurset sætter vi fokus på trends og udvikling i andelsboligbranchen. Hvad er
der på andelsboligforeningernes agenda? Hvad bør de være særligt opmærksomme på? Og hvad betyder det for revisors arbejde? På denne konference
sætter vi blandt andet fokus på:

OE-TIMER:

Revisors

rolle som rådgiver for andelsboligforeninger
A
 ktuelle revisions-, regnskabs- og skattemæssige problemstillinger
Æ
 ndringer i lovgivningen og øvrige regler - herunder aktuelle domme og
afgørelser.
Videns- og erfaringsdeling er en stor del af kurset.

REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

3

5

UNDERVISER:
Kursusleder: Jesper Buch, partner,
statsautoriseret revisor, BDO.
Yderligere underviserteam offentlig
gøres på fsr.dk/efteruddannelse

Kombinationen med flere kompetente foredragsholdere angående andelsboliger, inden for
administration, revision og regnskab samt jura er rigtig godt. Har deltaget på flere kurser
om Andelsboligforeninger de seneste 4 år. Underviserne er de bedst kvalificeret jeg er stødt
på. Supplerer hinanden godt på faglige kompetencer.
– Andelsboligforeninger

14
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2019

Revisors rådgivning ved værdiansættelse
af investeringsejendomme
En af revisors væsentligste roller som rådgiver i forbindelse med investeringsejendomme vedrører værdiansættelsen. Dette gælder ved køb og salg samt ved
den løbende værdiansættelse i årsregnskabet.
Afhængig af ejendomstype, forudsætninger, lejegrundlag, markedsforhold
mv., kan ejendomme, som umiddelbart forekommer identiske, have væsentligt
forskellige værdier.

Ejendomme

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

29.10.2019

Taastrup

06.11.2019

Aarhus

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8

Kurset er opbygget i 4 dele med følgende hovedindhold:
Del

1 (ca. 25%) – Forudsætninger og grundlag for værdiansættelsen
Del 2 (ca. 40%) – Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme
Del 3 (ca. 10%) – Opsamling og praktisk eksempel på vurdering af erhvervsejendomme
Del

4 (ca. 25%) – ”Særlige ejendomme” - Grundlag og beregningsmetoder.

Skat og moms ved udlejning og salg af
fast ejendom
Få et solidt kendskab til reglerne for både salg og udlejning af fast ejendom.
Hvad kan give anledning til både skatte- og momsmæssige overvejelser og ikke
mindst udfordringer?
Reglerne er komplicerede, og der sker løbende praksisændringer og såkaldte
præciseringer, ikke mindst på momsområdet.
Dette kursus giver dig et grundigt indblik i området, så du selv kan lokalisere
muligheder og risici. Bliv opdateret på seneste nyt, herunder konsekvenserne
af den nye vurderingslov i forhold til overdragelse og løbende drift.
Inden kurset er du velkommen til at komme med konkrete forslag til emner/
problemstillinger som ønskes medtaget på kurset. Forslag kan sendes til
kursus@fsr.dk. Så vidt det er muligt, vil de komme med.

UNDERVISER:
Per Alexander H. G. Weinreich,
COO, cand.merc.aud., MDE, MRICS
hos CBRE A/S.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

12.11.2019

Roskilde

03.12.2019

Fredericia

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Helle Hougård Porsfelt, advokat (L)
og partner, Hejm Vilsgaard Advokater.
Elsebeth Hjortshøj Rasmussen,
advokat, Hejm Vilsgaard Advokater.

Super kompetente undervisere,
der begge er dygtige til at formidle
stoffet.
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Særlige revisions- og regnskabsområder

2019

Koncernregnskab og -revision

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Få indblik i reglerne for at udarbejde koncernregnskaber - og bliv klædt på til at
foretage revision af koncerner.

PRIS:

Kr. 4.448

Kurset giver dig indblik i, hvordan du udarbejder koncernregnskaber og foretager revision af koncerner – herunder koncerner med udenlandske virksomheder
og med inddragelse af komponentrevisor. Vi kommer blandt andet omkring:

DATO:

STED:

31.10.2019

Hvidovre
Fredericia

Koncernregnskab
Koncernregnskabspligt
Udarbejdelse af koncernregnskab
Konsolidering, eliminering og udligning
Tilkøbte og frasolgte virksomheder
Minoritetsinteresser.

Koncernrevision
Planlægning og udførelse
Væsentlighed og risici
Komponentrevisor og dennes opgaver
Krav til kvalitetssikring
Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder.

03.12.2019
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

3

5

UNDERVISER:
Peter Thor Kellmer, statsautoriseret
revisor, faglig afdeling, Beierholm.

Kurset har en praktisk tilgang baseret på eksempler fra hverdagen. Vi tager
afsæt i reglerne i årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning for B- og C- virksomheder. Desuden får du en gennemgang af reglerne i ISA 600 om revision af
koncernregnskaber.

Super fint kursus med gode cases og LØSNINGER, der kan bruges i hverdagen.
– Koncernregnskab og -revision

Dansk-Tysk Seminar 2019
For 42. gang afholder vi Dansk-Tysk seminar. Seminaret giver dig overblik over vigtige ændringer inden for områderne revision, regnskab og skat og moms. Der er
desuden rig mulighed for at udbygge og ajourføre samarbejdet med tyske kolleger.
Kurset er målrettet godkendte revisorer, ledende medarbejdere og advokater.
Foredrag og gruppediskussioner foregår på tysk.
Program:
Onsdag, d. 11. september: Aktuelle forhold og udvikling i skatter og afgifter i
Danmark og Tyskland.
Hovedtema: Sammenligning af beskatning af arbejdsindkomst inkl. sociale omkostninger.
Torsdag, d. 12. september: Aktuelle forhold vedr. revision og årsregnskaber.
Hovedtemaer: Revision ”Light” og udviklingen i revisors andre arbejdsopgaver
end revision.

MEDLEMSPRIS: Kr. 7.049
PRIS:

Kr. 9.399

DATO:

STED:

11. - 13.09.2019 Hotel Alter
Maierhof,
Glücksburg,
Flensborg
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

5

10

UNDERVISER:
Kursusleder: Niels Kristian Ladefoged
Se program og indlægsholdere på
fsr.dk/efteruddannelse

Fredag, den 13. september: Konsekvenser af lovgivningen om ”Hvidvask”.
Hovedtema: Konsekvenser for virksomheder, advokater og revisorer.
Bemærk! Prisen er inklusiv overnatning og forplejning.

16
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2019

Særlige revisions- og regnskabsområder

Personoplysninger og revisionsrisiko
– alt hvad revisor skal vide
Få et solidt indblik i, hvad enhver revisor SKAL vide om persondata. Dette kursus klæder dig på til at møde kravene i persondataforordningen og giver dig svar
på revisors typiske tvivl og spørgsmål omkring persondata.
Vi kobler persondataforordningen sammen med kravene til revisors erklæringsafgivelse – og sætter fokus på den nødvendige viden, revisor skal have
omkring behandling og beskyttelse af personoplysninger. Med udgangspunkt
i konkrete cases undersøger vi den revisionsrisiko, der foreligger. Vi giver dig
indsigt i de krav, der stilles til behandling og beskyttelse af personoplysninger
samt de udfordringer og problematikker, du ofte kan støde på i praksis.
Hvilke

grundlæggende bestemmelser i databeskyttelseslovgivningen skal
revisor kende til?
H
 vad er den seneste praksis fra Datatilsynet, herunder nyheder i 2019?
H
 vilken betydning har f.eks. manglende overholdelse af
persondataforordningen for revisionens resultat og erklæringer på
årsrapporten?
H
 vad er resultaterne fra Datatilsynets tilsynsbesøg i 2018 og 2019 hos
offentlige myndigheder og private virksomheder?
H
 vornår er der brug for revisors assistance for udarbejdelse af ISAE
3000-erklæring for databehandler, herunder databehandlerkonstruktioner,
dataansvarliges tilsynsforpligtelse og standard fra FSR - danske revisorer?
H
 vilke rådgivningsmæssige muligheder ligger der for revisor?

Revisorseminar 2019
Udnyt muligheden for at hente unik viden, når FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg sammen med andre eksperter i branchen stiller skarpt på
det nyeste inden for revision og erklæringer.
Revisorseminaret koncentrerer sig omkring den nyeste udvikling og højaktuelle faglige problemstillinger. Dagen byder på relevante oplæg fra eksperter
både i og udenfor revisionsbranchen. Som deltager får du muligheden for at
få unik indsigt i udviklingen og deltage i debatten.
For at sikre størst mulig aktualitet, fastlægges Revisorseminarets faglige indhold først i efteråret.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

05.11.2019

Aarhus

12.11.2019

Roskilde

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Per Sloth, partner, chef for Risk
Assurance, BDO.

 U-forordningen om persondataE
beskyttelse har skærpet kravene
til behandling af persondata og
indfører nye krav om dokumentation. Som revisor skal du kunne
vurdere, om databehandlingen
foregår efter de principper, processer og procedurer, som kræves
efter forordningen. Opfyldelse
af kravene kan bidrage til mere
effektive og enkle processer i
virksomheden, hvis der er fokus
på det ved implementeringen af
reglerne.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

03.12.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Kursusleder: Louise Nellemann,
statsautoriseret revisor, FSR - danske
revisorer.
Yderligere undervisere offentliggø
res på fsr.dk/efteruddannelse
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Særlige revisions- og regnskabsområder

2019

Assistance og udvidet gennemgang

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Bliv klædt på til at møde kundernes stigende efterspørgsel efter assistance og
udvidet gennemgang. Få styr på muligheder og risici.

PRIS:

Kr. 4.448

På kurset fokuserer vi på de praktiske forhold inden for ”assistance” og ”udvidet gennemgang” med vægt på praktiske fortolkninger og eksempler. Kurset
kommer omkring:

DATO:

STED:

30.10.2019

Glostrup
Fredericia

G
 ennemgang af retspraksis på udvidet gennemgang og
assistanceerklæringer med fokus på seneste afgørelser på området
P
 raktisk gennemgang af processerne og den krævede dokumentation i
forbindelse med assistanceopgaver og opgaver om udvidet gennemgang
R
 isikovurdering og anvendelse af væsentlighed
U
 dvalgte områder i udvidet gennemgang processen - herunder going
concern
K
 ommunikation og erklæringsdilemmaer.

Et meget effektivt kursus fsva. fagligt
indhold som tidsmæssig disponering.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Jesper Steensbjerre, senior partner,
statsautoriseret revisor, BDO.

Faglig dygtig underviser, der forstår
at levendegøre stoffet.

Revisorloven i praksis
– udvalgte bestemmelser
Revisorloven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i
den praktiske hverdag? Og hvordan sikrer du dig, at du til enhver tid overholder
lovens regler?
Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag.
Tvivlsområder som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision. Kurset vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske
faldgruber, og hvordan disse undgås.
H
 vordan skal begrebet ”god revisorskik” i lovens § 16 fortolkes?
H
 vad skal revisor være opmærksom på ved udfærdigelse
af revisionspåtegningen, og hvordan skal revisor ”reagere” i
forbeholdssituationer og ved fremhævelse af forhold?
H
 vordan skal de nye regler om revisors skriftlige rapportering til den
øverste ledelse fortolkes?
H
 vordan kan dokumentationskravene i lovens § 23 efterleves?
H
 vordan kan kravene i lovens § 28 til virksomhedens interne organisation
og kvalitetsstyringssystem efterleves i praksis?
Kurset har fokus på regeloverholdelse i de mindre og mellemstore revisionsvirksomheder.
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04.12.2019

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

11.11.2019

Roskilde

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Martin Samuelsen, statsautoriseret
revisor, Inspicio, og medforfatter til
bogen ”Revisorloven med kommen
tarer”.

Bestil dine
kurser på
fsr.dk/efteruddannelse
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Udlandskursus 2019

Udland

MEDLEMSPRIS: Kr. 14.997

Tag på årets varmeste kursus i revision, regnskab, skat og selskabsret. Du kommer
i godt selskab med kollegaer fra branchen og engagerede undervisere, og du får i
alt 40 timers efteruddannelse.
Udlandskurset:
Kurset giver dig aktuel viden om lovgivning og praksis og underviserne lægger
vægt på, at det, du lærer, skal kunne omsættes i praksis. Den endelige fordeling
af OE-timer oplyses, når programmet for kurset ligger fast.
Indhold
Udland fokuserer på, at udvalgte emner behandles tværfagligt, således at alle
relevante, aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat og selskabsret berøres.
Det faglige fokus er på aktuelle emner som eksempelvis:
Omstruktureringer - facts, fremgangsmåder og faldgruber
Personalegoder - brush-up
(U)lovlige lån - regler og reparationsmuligheder
F
 ast ejendom - regnskabs- og skattemæssige udfordringer og de nye
ejendomsvurderinger
Aktuel skat med fokus på SMV
Den nye ferielov
De glemte oplysninger i årsrapporten
Revisors erklæringer
Omsætning - nye muligheder i årsregnskabsloven
Blandede bolsjer fra faglige hotlines
Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, praktiske eksempler, små
øvelser og cases samt problemstillinger, som revisor står overfor i sin dagligdag.
De praktiske eksempler stammer dels fra de spørgsmål som underviser møder i deres arbejde i faglige hotlines, dels fra deres egen praktiske erfaring med
SMV-kunder. Der lægges stor vægt på, at deltagerne involveres, samt på den
praktiske anvendelighed af det, der undervises i.

PRIS:

Kr. 19.996

DATO:

STED:

25.09.2019 -

Gran Canaria

02.10.2019
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

10

30

UNDERVISER:
Jonas Bødker-Iversen, statsautori
seret revisor, Kvist & Jensen.
Kasper Elkjær Nielsen, statsautori
seret revisor, PwC.
Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L),
partner, Hejm Vilsgaard Advokater.
Læs mere på fsr.dk/udland

Det var virkelig godt med de
tre timers pause. Jeg havde tid
til besvarelse af forespørgsler
hjemmefra og tid til afslapning
så energien var tilbage til 2. halvleg. Foredragsholderne gjorde
en stor indsats, så stemningen
og dialogen var i top under hele
kurset. Stor ros.

Kursussted
I samarbejde med Spies udbyder vi udlandskurset på Hotel Sunprime Atlantic
View på Gran Canaria. Læs mere på frs.dk/udland
Der er et begrænset antal pladser og værelser, og de tildeles efter ”først til mølle
princippet”.
Vores priser omfatter KUN undervisning og kursustilmeldingen er bindende 60
dage inden afrejse.

Selve kursusformen med drøftelser på de enkelte borde var helt
perfekt, folk var meget mere
engagerede end på de andre
udlandskurser jeg har været på.

Måden undervisningen
forløb på med delte emner
var langt over øvrige kursusudbydere.

FSR – danske revisorer * Obligatorisk efteruddannelse 2019 * Bestil på fsr.dk/efteruddannelse

19

Kvalitet

2019

Kvalitetskontrollen
– kom godt igennem

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Hvad kan du gøre for at undgå at begå de typiske fejl, og komme godt igennem
en kvalitetskontrol nu og i fremtiden?

DATO:

STED:

09.09.2019

Taastrup

Dette kursus er målrettet revisionsvirksomheder i SMV-segmentet. Kurset er
skræddersyet til praktikeren, der gerne vil holde sig ajour med de fejltyper, som
oftest konstateres i kvalitetskontrollen, og som ønsker at styrke og forbedre
kvaliteten af sit arbejde. På kurset er den praktiske anvendelighed i højsædet
med eksempler og cases - ligesom der er mulighed for debat og spørgsmål.

11.09.2019

Aarhus

Med udgangspunkt i den risikobaserede kvalitetskontrol samt retningslinjerne for 2019 gennemgår vi de områder, som kvalitetskontrollanterne skal have
fokus på ved den kommende kvalitetskontrol, og gennemgår systematisk,
hvordan du bedst kan forberede dig herpå.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Martin Samuelsen, statsautoriseret
revisor, Inspicio.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende:
 esultater og bemærkninger fra de senest gennemførte kvalitetskontroller
R
for henholdsvis 2016 - 2018.
F
 okus på konkrete fejltyper med eksempler og cases
K
 rav til dokumentation og kvalitetsstyring
F
 okus på Erhvervsstyrelsens retningslinjer og fokusområder.
Du vil få eksempler med hjem til hverdagens udfordringer, så du er godt rustet
til dine erklæringsopgaver. Kurset vil være en oplagt mulighed for at få afklaret
dine specifikke spørgsmål til kvalitetskravene af dit arbejde og kvalitetskontrollen.

Effektiv kvalitetsstyring i praksis
– konkrete råd og redskaber
Få svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag om kvalitetsstyring i revisionsvirksomheden og af den konkrete revisionsopgave. Kend de
klassiske faldgruber og få indblik i, hvordan du kan øge kvaliteten uden at øge
dit tidsforbrug.
Kurset har fokus på de bestemmelser, der er allermest relevante i praksis, og vil
blandt andet besvare følgende spørgsmål:
H
 vordan skal den mindre eller mellemstore revisionsvirksomhed
overholde reglerne i praksis om at udarbejde politikker og procedurer?
Hvordan

skal revisorlovens § 28 og bekendtgørelsen om
revisionsvirksomhedens interne organisation efterleves i praksis?
H
 vad er kravene til revisor i relation til overvågning og kvalitetsstyring
af en revisionsopgave, og hvordan efterleves bekendtgørelsen om
tilrettelæggelse af arbejdet i praksis?
H
 vad kan revisor gøre for at afhjælpe og forebygge fejl og mangler?
Og hvordan kan revisionskvaliteten udvikles i revisionsvirksomheden?
H
 vordan kan ”Root Cause Analyser” anvendes i den mindre eller
mellemstore revisionsvirksomhed?
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MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

29.10.2019

Glostrup

20.11.2019

Odense

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Martin Samuelsen, statsautoriseret
revisor, Inspicio.
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Tilstrækkelig og egnet dokumentation i
praksis
Med afsæt i resultaterne fra senere års kvalitetskontrol får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter og andre områder.
Du får kort sagt styr på, hvad der skal til for at din dokumentation er egnet og
tilstrækkelig.
Hvornår er revisors dokumentation for det udførte arbejde tilstrækkelig og
egnet? Og hvilke krav i årsregnskabsloven skal revisor være opmærksom på
i den forbindelse? Det svarer vi på i løbet af dette kursus, hvor vi blandt andet
kommer omkring:
 ortolkninger af årsregnskabsloven og indvirkningen på revisors erklæring
F
på årsregnskabet
Regnskabsmæssige skøn i forhold til indregnings- og målingsmetoder –
herunder kostpris, indre værdi, dagsværdier mv.
Noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og going concern
– herunder krav til revisors erklæring, oplysningskrav og omfang af
dokumentation.

Kvalitet

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

06.11.2019

Aarhus

26.11.2019

Glostrup

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

5

3

UNDERVISER:
Karsten Andersen, partner, videnchef
og statsautoriseret revisor i BDO.

Kurset er praktisk orienteret. Der lægges op til debat om de områder, hvor
revisors beslutninger i praksis er forbundet med stor grad af skøn og risiko.
Udgangspunktet er årsregnskabslovens regnskabsklasse B og de dokumentationskrav, der gælder ved en revision.

En meget positiv og kompetent underviser! Det bedste kursus i flere år.

Alt i alt et fantastisk kursus som jeg
fik meget ud af. Tak for det.

 rfaringen viser, at nogle kvalitetskontroller medfører påtaler over for revisorer eller overbringes til RevisorE
nævnet, fordi revisors dokumentation for det udførte arbejde ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig.
Det kan f.eks. være, at erklæringerne mangler modifikationer eller fremhævelser ved manglende overholdelse af årsregnskabslovens oplysnings- og præsentationskrav i årsrapporter.

Vidste du at ...
Du på FSR PLAY kan tage dele af din efteruddannelse online. Her finder du fx kurserne:
K
 valitetskontrollen – hvad gør du?
K
 valitetskontrol på opgaveniveau
K
 valitetskontrol på firmaniveau
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Offentlig sektor

2019

Socialøkonomiske tilbud

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Få en samlet opdatering inden for private socialøkonomiske tilbud under serviceloven.

PRIS:

Kr. 4.448

Et oplagt kursus for dig, der er godkendt revisor eller erfaren revisormedarbejder og arbejder med socialøkonomiske tilbud. Vi kommer blandt andet omkring disse centrale emner:

DATO:

STED:

27.11.2019

Glostrup

Udbytte:
B
 liv skarp på viden om krav til rapportering, budgetlægning og offentlig
revision af socialøkonomiske tilbud
F
 å indsigt i nogle af de forhold, som de socialøkonomiske tilbud bliver
mødt med fra tilsynsmyndigheden, herunder forhold omkring regnskab
og budgetlægning
H
 vordan rådgiver du bedst muligt dine kunder inden for segmentet?

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

UNDERVISER:
Susanne Sørensen, statsautoriseret
revisor, Beierholm.
Torben Dige Jensen, cand.merc.
aud., Beierholm.

Dagen byder på indlæg, diskussioner og praktiske eksempler.

95% af deltagerne vil anbefale kurset til en kollega i branchen.

Frie skoler

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Årlig ajourføring på skoleområdet. Kom og hør Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet (Undervisningsministeriet) og revisorers erfaringer med regnskabs- og
protokolparadigme samt andet nyt på området.
Årets kursus dækker revision af frie skoler. På kurset bliver du undervist af revisorer med mange års erfaring på området og af repræsentanter fra Undervisningsministeriet.
Hovedemnerne for årets kursus:
N
 yt på området herunder erfaringer med regnskabsparadigme og
protokolparadigme
Revision

af statstilskud
A
 ktivitetsindberetning
Å
 rsrevision
R
 evision af løn
A
 nden ajourføring.

PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

19.11.2019

Odense

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

6

2

UNDERVISER:
Ulla Koed, Senior Manager,
Beierholm.
Repræsentanter fra Undervisningsministeriet.

På en skala fra 1-5 bliver dette kursus samlet set vurderet til 4,5.
9 ud af 10 kursister vil anbefale kurset til en kollega i branchen.

Rigtig godt at der er folk
fra UVM/STUK med, så
man får deres vinkel på
tingene.
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Ulla Koed er en institution inden for
Frie Skoler og formår at gå til sagen
på en overskuelig måde. Meget
imponerende!

Kurset var helt suverænt!
Meget kompetente og vidende undervisere - stor ros.
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Forvaltningsrevision

Offentlig sektor

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

På dette kursus gennemgås de nye standarder om offentlig revision, hvor der
er opstillet nogle minimumskrav, som kommer til at påvirke revisors arbejde.

PRIS:

Kr. 4.448

På kurset får du opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. For at sikre størst mulig aktualitet sammensættes det detaljerede
program først tættere på kursusdagen, men årets overskrifter ser således ud:

DATO:

STED:

05.11.2019

Køge

05.12.2019

Horsens

S OR standarderne om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision
gennemgås med eksempler
Vejledning til SOR standarderne gennemgås
Vejledning om modelinstruks på § 4 området, dvs. projektregnskaber
inklusiv forvaltningsrevision gennemgås
Erklæringer generelt på det offentlige område. herunder udtalelse af kritik
understøttet af en vejledning fra FSR - danske revisorer.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Lasse Jensen, statsautoriseret
revisor, BDO.
Carsten Nielsen, statsautoriseret
revisor, PWC.
Lars Jørgen Madsen, statsautorise
ret revisor, Deloitte.

Godt kursus med gode undervisere og godt materiale.

Kom til Revisorbranchens
Årsmøde 2019
- Sæt kryds i kalenderen den 10. september
Den 10. september inviterer vi medlemmer og andre samarbejdspartnere i revisorbranchen til Revisorbranchens årsmøde 2019. Med
udgangspunkt i årets tema ”Tillid som konkurrenceparameter” sætter
vi fokus på revisorbranchen og de udfordringer og muligheder, som vi
og omverdenen står over for.
Udover årsmødet afholder vi i løbet af dagen også ordinær generalforsamling og uddeler foreningens erhvervspris, FSR - Marsh Erhvervspris
2019. Du kan derfor se frem til en indholdsrig dag, der sætter forskellige perspektiver på revisorbranchen.
Vel mødt den 10. september 2019 på Marriott Hotel i København.

Læs mere om programmet på fsr.dk/revisor2019
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Skat

2019

International beskatning
Årets konference for dig, der arbejder med skat på internationalt plan. Over to
dage stiller vi skarpt på de problemstillinger, som rådgivere, virksomheder og
skattemyndigheder står overfor på internationalt plan.
For at sikre størst mulig aktualitet fastlægges kursets faglige indhold først tættere på kursets afholdelse. Der er dermed forbehold for ændringer i OE-timer.
Kurset er for dig, der vil være up-to-date og vide mere om eksempelvis:
L igningsloven § 3 i et europæisk perspektiv
ATAD

og CFC-beskatningen
D
 AC 6
Nye

EU-domme med betydning for Danmark
T ransfer pricing.

MEDLEMSPRIS: Kr. 7.950
PRIS:

Kr. 10.600

DATO:

STED:

21. - 22.11.2019 København
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

15
UNDERVISER:
Se oversigten over indlægsholdere
på fsr.dk/efteruddannelse

Bemærk: Prisen er inklusiv middag torsdag aften, mens overnatning skal
bestilles og afregnes særskilt.

 en internationale skatteret er præget af stor kompleksitet, og der er fra myndighedernes side større og større
D
fokus på, at landene får en del af skatteprovenuet.
Derfor stilles der i disse år store krav til virksomhederne, deres rådgivere og også til myndighedernes viden om
international beskatning.

Skattekontrolloven – hvad gør revisor,
når SKAT banker på døren?
Skattekontrollen vil de næste år blive øget. Derfor er det vigtigt, at du som rådgiver kender lovgivningen og kan rådgive dine kunder optimalt, når SKAT kommer på besøg.
Deltag i kurset og bliv skarp på:

PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

30.10.2019

Horsens

31.10.2019

Hvidovre

OE-TIMER:

Nye

regler i skattekontrolloven – Hvad er det nye, og hvad skal du være
særligt opmærksom på?
E
 r der mulighed for henstand med aflevering af selvangivelse? Kend de
skrappe regler
Frister

– praktiske konsekvenser, hvis du ikke overholder dem
F
 orskellige former for tavshedspligt og forskellige former for
oplysningspligt
Hvilke

indberetninger skal arbejdsgiver, pengeinstitut, m.v. foretage
I begge love præciseres, de sanktioner der er, hvis reglerne ikke følges.
Få styr på disse regler, da en sag med SKAT ofte følges op med, at sagen
sendes til ansvarsvurdering
Hvordan

skal du håndtere det, hvis der kommer en tvist med dig og
kunden på den ene side, og SKAT på den anden?
H
 vilke muligheder er der for at reparere, hvis SKAT laver ændringer?
24

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Torben Bagge, advokat, partner,
TVC Advokatfirma.
Jørgen Frausing, registreret revisor
og Senior Tax Manager, TVC Advokat
firma.
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Virksomhedsskatteordningen
– muligheder og problemstillinger
SKAT har de sidste år lavet kontrolaktioner i forhold til skatteydere, der benytter virksomhedsskatteordningen. Af samme grund bør man som rådgiver have
fuldt fokus på, hvordan man rådgiver sine kunder bedst muligt. Kurset giver dig
indblik i de seneste ændringer i virksomhedsskatteloven samt relevante afgørelser.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

13.11.2019

Roskilde
Fredericia

04.12.2019
OE-TIMER:
REV. / ERKL.

På kurset får du som deltager således viden om:
SKATs

indsatsområde i forhold til virksomhedsskatteloven
Hvornår

bør man vælge virksomhedsordningen kontra
kapitalafkastordningen eller personskatteloven?
Hvordan

håndteres de seneste lovændringer af VSO i praksis?
Optimering

i virksomhedsskatteordningen
Udlån

fra virksomhedsskatteordningen – seneste praksis
Investeringsmuligheder

for midler i virksomhedsskatteordningen
Krav

til erhvervsmæssig virksomhed – seneste praksis
Beskatning

af opsparet overskud i VSL ved (tvungen) udtræden –
periodisering
Nyt

styresignal vedrørende udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i
virksomhedsskatteordningen.

Skat

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Torben Bagge, advokat, partner,
TVC Advokatfirma.
Jørgen Frausing, registreret revisor
og Senior Tax Manager, TVC Advokat
firma.

Deltag på CaseWare-kurser
- Få en praktisk indføring i funktioner og processer
Der er kurser for både nye og erfarne brugere.
Du kan bl.a. tilmelde dig:

CW*Regnskab

- superbrugere

Andelsboligmodel

med regnskab
og revision

CW*Revision

- nye brugere

CaseWare

funktionalitet

CW*Revision

- superbrugere

Udarbejdelse

af koncernregnskab
i CaseWare.

CW*Regnskab

- nye brugere

Læs mere om CaseWare-kurserne på
fsr.dk/CaseWare-kurser
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Øvrige

2019

Finansieringsdag – bliv toprådgiver
overfor dine SMV-kunder
Finansiering er en udfordring for mange virksomheder. Du kan som dine kunders tætteste rådgiver gøre en positiv forskel for dine kunder og samtidig skabe
forretning for dig selv.
Kravene til kundernes regnskaber, sikkerheder mv. er strammet op fra långivers side og en enkelt bank har sågar meldt ud, at der er ingen udlån uden
revisor. Alternative finansieringskilder og rådgivning om dine kunders kapitalstruktur er også på programmet, samt hvilke meropgaver det kan give dig.
På finansieringsdagen får du:

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.999
PRIS:

Kr. 3.999

DATO:

STED:

14.11.2019

Horsens

27.11.2019

København

OE-TIMER:

Foreløbig vejledende timer:

REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

1

3

UNDERVISER:

I ndblik i kreditvurdering hos pengeinstitutter og andre långivere
G
 ennemgang af og råd fra blandt andet pengeinstitutter om, hvordan du
bedst kan hjælpe din kunde til bedre lån
H
 vad betyder kundernes regnskab og revisors erklæring for dine kunders
kreditværdighed?
F
 inansieringsmuligheder alt efter kundetype og ønsket lån (opstart, drift,
vækst mv.)
P
 raktisk orienteret materiale, som du kan bruge direkte i din dialog med
dine kunder.

Offentliggøres på fsr.dk/efteruddannelse

Vi lægger vægt på, at dit udbytte af finansieringsdagen
er direkte praktisk anvendeligt i din hverdag ude hos
dine kunder.
Kurset er målrettet revisorer
med kunder i SMV-segmentet.

Regnskabs- og revisionsmæssige
problemstillinger knyttet til rådgivningsopgaver inden for skatteområdet
Dette kursus er målrettet dig, der er ansat i en skatteafdeling – og som ønsker
viden om de regnskabsmæssige og revisionsmæssige problemstillinger forbundet med klassiske rådgivningsopgaver inden for skatteområdet.
På kurset dykker vi ned i følgende:
Regnskabsmæssig behandling af:
Fusion

og spaltning
A
 ktieombytning
T ilførsel af aktiver
S kattefri virksomhedsomdannelse
K
 øb af virksomhed –
overtagelsesmetode/
sammenlægningsmetode/book
value metode
A
 /B modellers konsekvenser for
regnskabsaflæggelse
R
 egnskabsmæssig indregning af
datterselskaber, hvor der er afgivet
køberet til ekstern part
P
 raktisk håndtering (bogføring)
af omstruktureringer med
tilbagevirkende kraft
M
 edarbejderaktieordninger –
hvordan skal favørelementet
26

indregnes i årsrapporten?
Oplysning i årsrapporten
vedrørende konverteringsretter og
vedrørende koncerntilskud
Egenkapitalposteringer

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

11.11.2019

Roskilde

13.11.2019

Aarhus

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

UNDERVISER:
Steen Dahl Andersen, statsautorise
ret revisor, Piaster revisorerne.

Revision:
Revisors erklæringer ved fusion og
spaltning
Vurderingsberetning ved
apportindskud
Vurderingsberetning ved
udlodning i andet end kontanter
Revisors erklæring ved
skattefradrag ved investering i
vækstvirksomheder
Kvalitetssikring ved
arbejdsopgaverne.
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2019

Finanstilsynets certificerede revisorer

Kurserne på denne side bliver arrangeret af FSR - danske revisorers finansielle udvalg (FINU) i samarbejde
med Finanstilsynet.
Hovedparten af deltagerne på FINU-kurserne er eller ønsker at blive certificeret til at revidere finansielle
virksomheder efter Finanstilsynets certificeringsordning. Det er dog ikke en forudsætning for at deltage.
Der undervises på masterniveau.

Finanstilsynets certificerede
revisorer (§ 5)

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Bliv orienteret om den finansielle lovgivning på de områder, som har betydning
for revisor i finansielle virksomheder.

DATO:

STED:

12.06.2019

København

Kurset omhandler emner, som er obligatoriske for revisor i pengeinstitutter,
realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, jf. § 5 i bekendtgørelse om efteruddannelse.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Offentliggøres på fsr.dk/efteruddannelse

Pengeinstitutter og
realkreditinstitutter (§ 6)
Dette kursus giver dig overblik over de væsentligste ændringer i regnskabsaflæggelse, revision, kapitalkrav og krav til god ledelsesskik i pengeinstitutter og
realkreditinstitutter.
Du bliver opdateret om udviklingstendenser, nye regler og metoder jf. bekendtgørelse om efteruddannelse. Kurset er en oplagt lejlighed til at udveksle erfaringer med de andre deltagere.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

12.11.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

UNDERVISER:
Offentliggøres på fsr.dk/efteruddannelse

Forsikringsselskaber og
pensionskasser (§ 7)

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

Få styr på de væsentligste ændringer inden for regnskabsaflæggelse, revision
solvenskrav og god ledelsesskik i forsikringsselskaber og pensionskasser.

DATO:

STED:

13.11.2019

København

Kurset giver et overblik over regler om solvenskrav og ændringer i lovgivningen og praksis for revision af forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser jf. bekendtgørelse om efteruddannelse. Kurset er
en oplagt lejlighed til at udveksle erfaringer med de andre deltagere.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

UNDERVISER:
Offentliggøres på fsr.dk/efteruddannelse

Et af de bedste FSR- kurser jeg har deltaget i.
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Undervisere

2019

Undervisere
– vi samarbejder med nogle af landets dygtigste
Vores undervisere er håndplukket blandt nogle af branchens bedste. Dygtige fagfolk, som udmærker sig ved deres
indgående viden om emnet kombineret med en unik evne til at formidle kompliceret stof på en forståelig og praktisk
anvendelig måde.
Vi håndplukker vores undervisere ud fra disse parametre:
Har en stor viden om emnet og forstår at linke denne viden til revisors hverdag
F
 ormår at formidle komplekse problemstillinger i et let forståeligt sprog og med konkrete og praktiske eksempler
B
 idrager med god energi i kursuslokalet og evner at justere sin undervisning ud fra den feedback, vi modtager fra
vores kursister.

Meget kompetente og vidende undervisere, stor ros.

Velforberedte og kompetente foredragsholdere. De forstod at gøre
kurset interessant, så man på intet
tidspunkt følte, at tiden var lang.

Et helt igennem fremragende kursus gennemført til UG af en fremragende formidler.

Undervisningen er karakteriseret
ved det høje tempo, god afveksling
mellem underviserne – overblik og
væsentlighed.

28
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Digitaliserings-

AKADEMI

2019

Hvad revisor skal
vide om digitalisering

Digitaliseringsakademi

2019

Hvad skal revisor vide
om digitalisering?
Hvad er bare snak? Hvad er relevant? Og hvad
betyder det for revisors arbejdsopgaver, hverdag og fremtid?
Tilmeld dig efterårets digitaliseringskurser og
få konkret viden og indsigt, der klæder dig på
til en ny digital og datadrevet virkelighed.

Digital og forretningsmæssig
transformation
Kom på forkant med den digitale transformation. Vi sætter fokus på de vigtigste trends og dynamikker, som driver den digitale verden. Du får begreberne
på plads - og vi gennemgår teknologiens betydning for din egen virksomhed og
dine kunders.
Med inddragelse af best-practice cases, øvelser og gruppediskussioner lærer
du, hvad de nye teknologier betyder for markedet og brancheforholdene, samt
hvordan vindervirksomheder adopterer og takler digitaliseringen.

PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

30.10.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:

Kurset dykker eksempelvis ned i:
D
 igitaliseringens betydning for udviklingen i branchen, blandt kunder og
konkurrenter
F
 orstå fremtidens arbejdsmarked og kundebase - hvordan ser det ud for
dig og dine kunder?
S trategiredskaber til, hvordan du kan imødegå og udnytte de digitale
muligheder
Tendenser

og begreber inden for digitalisering, herunder Artificial
Intelligence, Internet of Things, robotter, platformsøkonomi, Blockchain
m.m.
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MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Astrid Haug, digital rådgiver, Astrid
Haug Bureau
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Digitaliseringsakademi

Bliv dus med Dataanalyse
Var dataanalyse ikke opfundet som en naturlig del af dine revisionshandlinger,
da du gik i revisorskole? Nu har du muligheden for at blive dus med dataanalyse og lære, hvad du har brug for i din dagligdag som revisor. Kurset giver dig
praktiske færdigheder, så du kan gå hjem og bruge dataanalyse på dine kunders
regnskabsdata med det samme.
Kurset er på et introducerende niveau og forudsætter ikke særlige forkundskaber i statistik, dataanalyse eller analyseværktøjer.

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

05.11.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8

Dit udbytte
 liv skarp på, hvornår du med fordel kan bruge dataanalyse
B
Få redskaberne til at importere data og analyser i praksis med
dataanalyseværktøjer
Lær at bruge dataanalyse som en del af din revisionsproces og bliv mere
effektiv samtidig med at kvaliteten af din revision stiger.

2019

UNDERVISER:
Kim Klarskov Jeppesen, professor
ved institut for Regnskab, CBS.

BEMÆRK! Det er et krav at du medbringer pc (ikke mac) og at du har rettigheder til at installere analysesoftware.

Revisoren som ledelsens
sparringspartner i en digital tid
Styrk din forståelse for de forretningsmæssige processer, der påvirkes af nye
teknologier, og bliv bedre i stand til at rådgive dine kunder om, hvordan de bedst
muligt lykkes i en digital tidsalder. På dette kursus får du en håndgribelig og praktisk værktøjskasse, som du kan anvende til at analysere, hvordan den digitaliserede virksomhed kan/skal fungere. Kurset styrker din evne til at identificere
risici og potentialer ved din egen og dine kunders digitale forretningsstrategier.
Efter kurset vil du kunne:
 orstå den globaliserede, digitale økonomis markedsmekanismer, og
F
hvordan leverancesystemer påvirkes af nye teknologier
Analysere hvordan den digitaliserede virksomhed kan/skal fungere
Sparre omkring økonomiske konsekvenser på top- og bundlinje
Vurdere en transformations tidsmæssige forløb og budgetmæssige
konsekvenser
Vurdere en transformations risikoprofil og foreslå risikominimerende tiltag
og alternativer.
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MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

29.10.2019

København

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Christian Bagge, senior partner,
PROCE Institute.
Palle Stenver, grundlægger, PROCE
Institute.
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Digitaliseringsakademi

2019

Cybersikkerhed

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336

Bliv klog på hvordan du rådgiver dine kunder mod digitale trusler.

PRIS:

Kr. 4.448

Med relativt enkle tiltag i forhold til god rådgivning om cybersikkerhed, kan du
som revisor være med til at forhindre en stor andel af de mest almindelige cybersikkerhedshændelser hos dine kunder.

DATO:

STED:

01.10.2019

Fredericia

08.10.2019

Taastrup

Efter kurset vil du kunne stille kvalificerede spørgsmål til dine SMV-kunder om
deres cybersikkerhed og rådgive dem om trusler og hvordan de kommer omkring dem. Udbyttet af kurset er konkret anvendeligt. Undervisningen tager udgangspunkt i begynderniveau.
Kurset dykker eksempelvis ned i:

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:

H
 vad er cybersikkerhed og hvilken betydning har det for både revisor og
for dine kunder?
H
 vad er de mest almindelige og alvorligste digitale trusler mod
små og mellemstore virksomheder? Hvordan identificerer du disse
sikkerhedsrisici hos dine kunder? Og hvilke faldgruber er der?
H
 vilke modeller og værktøjer kan du anvende i forhold til cybersikkerhed?
Og hvordan rådgiver du?
H
 vilken governance skal kunderne overveje vedrørende cybersikkerhed
og deres årshjul? Og hvordan forbereder de sig bedst muligt mod
hackerangreb?

Årets konference om
Sikkerhed og Revision
Traditionelt set har sikkerhedsfolk og revisorer haft mere fokus på trusler end på
muligheder ved anvendelse af IT. Erkendelsen i dag er, at vi ikke kan sikre virksomhederne fuldstændigt mod truslerne, og vi i stedet skal arbejde på, at der er
transparens og sammenhæng mellem de risici der accepteres og de muligheder
som risikoaccept giver. Denne erkendelse gør det muligt i et åbent samarbejde,
i og på tværs af virksomheder, at drøfte muligheder og trusler ved anvendelsen
af IT til virksomhedens bedste.
Temaet for årets konference er derfor: ‘Muligheder, trusler og samarbejde’.
Vi har inviteret indlægsholdere som sætter fokus på muligheder og trusler
samt hvorledes vi kan være med til at sikre løsninger for virksomheder. Det
være sig i relation til såvel bestyrelsen som til leverandører af de seneste nye
teknologier. Der vil være en blanding af hovedtalere med et bredt orienterende perspektiv samt specialiserede indlæg i streams.

Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse

PRIS:

Se fsr.dk/
sikkerhed

DATO:

STED:

05.-06.09.2019

Copenhagen
Marriott Hotel

OE-TIMER:
Fordelingen af timer vil først blive
fastsat, når det fulde program er
tilgængeligt.

UNDERVISER:
Læs mere på fsr.dk/sikkerhed

Det fulde program for konferencen vil være tilgængeligt på fsr.dk/sikkerhed fra
6. juni 2019.
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Digitaliseringsakademi

Ajour! Digitalisering
Få et praksisnært indblik i digitalisering og de nye teknologiers konsekvenser for
revisorbranchen. På kurset sætter vi fokus på den viden, som enhver revisor bør
have om digitalisering.
Vi sætter digitalisering i et praktisk perspektiv og klæder dig på til at møde revisorbranchens nye teknologiske muligheder. Med afsæt i revisors hverdag gennemgår vi de områder, der oftest giver anledning til spørgsmål eller usikkerhed
hos revisor.
Vi dykker bl.a. ned i disse temaer:
K
 an du tale ”digitalsk”? Vi giver dig en indføring i begreber som Big Data,
Robotics, Artificial Intelligence, Blockchain, cybersikkerhed og mange flere.

2019

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

18.11.2019

Taastrup

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

8
UNDERVISER:
Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse

A
 lt hvad du som revisor skal vide om blockchainteknologi og digitale
penge
- Hvad er blockchainteknologi og digitale penge? Er det for specielt
interesserede, spekulanter og kriminelle miljøer? Eller en reel udfordring
til national valuta og traditionel betalingsformidling?
- H
 vordan vil blockchainteknologien ændre forretningsmodellen for
brancher som finans, regnskab og revision?
- Digitale penge: Hvordan bliver den skatte-, afgifts-, regnskabs- og
revisionsmæssige behandling?
D
 igitalisering og pengestrømme – hvilken betydning har digitalisering for
revision af virksomhedens betalingsstrømme, og hvad kommer f.eks. efter
MobilePay, pengeløse bankfilialer el.lign.?
D
 igitalisering i den offentlige sektor – hvad er næste step på
indberetning af regnskaber, skat etc. - og hvilken indflydelse får det for
revisor?
D
 igitalisering og løn – mange virksomheder har outsourcet lønsystemet.
Vi ser på nye digitale tiltag inden for løn og gager, refusioner, osv.
C
 ybersikkerhed – sådan ruster du dig til den barske virkelighed.
- L ær at forholde dig til dine kunders sikkerhedsmæssige udfordringer i
dagligdagen, og hvilken betydning det har for din revision.
- F
 okus på cyberadfærd i organisationer, herunder e-mails, phishing
attacks, insiders, fysisk adfærd set ud fra et cybersikkerhedsperspektiv,
mobilsikkerhed og adgangskontrol samt sikre websites.
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Digitaliseringsakademi

2019

TJEKLISTE:

Tjekliste:
Kan du svare ja til følgende?
Jeg ved, hvad Blockchain står for, og hvilken betydning det har for revisor
Jeg kender de fem største trusler i forhold til cybersikkerhed
J eg kan forklare mine kunder de væsentligste digitale udfordringer som de står over
for i de kommende år
Jeg forstår at anvende dataanalytics i min revision
J eg er skarp på, hvornår og hvordan mine kunder kan bruge Big Data til at opnå bedre
beslutningsgrundlag og høste værdi
J eg har overblik over de teknologiske udviklinger, samt hvad de betyder for min
forretning og strategi.
Har du seks ud af seks rigtige – tillykke. Du har et kæmpe forspring i forhold til mange i
branchen.

Mangler der et par stykker eller flere? Fortvivl ikke!
Der er hjælp af hente på vores Digitaliseringsakademi.
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Få branchespecifik viden på vores

BRANCHEdage

2019

Branchedage

2019

Velkommen til branchedagene
Branchedagene er stedet, hvor du har mulighed for at netværke med kollegaer og branchespecialister.
Målet med branchedagene er at samle statsautoriserede og registrerede revisorer, der reviderer selskaber inden for
samme branche. Andre med interesse for branchen vil med fordel kunne deltage. Du får en opdatering på aktuelle
problemstillinger inden for revision, regnskab, skat, afgifter m.m., der relaterer sig til branchen, ligesom du bliver
inspireret i forhold til udviklingen i branchen samt emner, som du kan rådgive dine kunder om.

Detailbranchen

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500

På branchedagen for detailhandlen dykker vi ned i aktuelle problemstillinger,
der er generelle i forhold til selskaber i branchen. Eksperter giver dig indsigt i de
nyeste regler inden for revision, regnskab og skat, der relaterer sig til detailhandel. Du får inspiration til at drøfte relevante problemstillinger med dine kunder
i branchen.
Udbytte:
F
 å indblik i aktuelle problemstillinger, der vedrører selskaber i
detailbranchen
B
 liv skarp på særlige revisions-, regnskabs- og skattemæssige forhold i
branchen
B
 liv inspireret til at tage en dialog med dine kunder om bl.a.
værdiansættelse af varelager, nye muligheder inden for betalingssystemer
samt problemer og potentialer ved nethandel.

Håndværksbranchen

Kr. 6.000

DATO:

STED:

05.11.2019

Odense

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

KURSUSLEDER:
Matthias Lumby Vesterdal, politisk
konsulent, Dansk Erhverv.

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500

Få styr på de nyeste regler inden for revision, regnskab, skat og moms der relaterer sig til håndværksbranchen. Grib også chancen for at udveksle viden og
erfaringer, når vi samler kollegaer, eksperter og branchespecialister til en dag i
håndværksbranchens tegn.

PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

06.11.2019

Odense

Udbytte:

OE-TIMER:

F
 å indblik i aktuelle problemstillinger, der vedrører
håndværksvirksomheder herunder AB18-regler
B
 liv skarp på særlige revisions-, regnskabs- og skattemæssige forhold i
branchen, bl.a. den regnskabsmæssige betydning af claims og twister
B
 liv inspireret til at drøfte problemstillinger med dine kunder i branchen
om bl.a. garantiselskaber.
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PRIS:

REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

KURSUSLEDER:
Læs mere på fsr.dk/efteruddannelse
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Branchedage

Landbrugsbranchen
Udnyt muligheden for at bruge en hel dag sammen med branchespecialister,
kollegaer i branchen og andre eksperter inden for landbrug til at få indsigt i de
nyeste regler inden for revision, regnskab og skat som relaterer sig til branchen.
Udbytte:
B
 liv opdateret på landbrugets udvikling og udfordringer
K
 onkret viden om aktuelle problemstillinger, der er relevante for revision
og aflæggelse af regnskab for landbrugsvirksomheder
B
 liv inspireret til at tage en dialog med dine kunder om bl.a.
generationsskifte, selskabsmodeller, ny ejendomsvurderingslov og
finansiering af landbrugsvirksomhed.

Bilbranchen
Bilbranchedagen sætter fokus på de aktuelle og særlige forhold, der har betydning for revision af selskaber i branchen, og giver dig inspiration til at drøfte
relevante problemstillinger med dine kunder i branchen.
Udbytte:
B
 liv opdateret på bilbranchens forretningsmodeller, udvikling og
udfordringer
F
 å indsigt i aktuelle problemstillinger relevant for bilbranchen inden
for revision, regnskab, skat, afgifter, herunder bl.a. fastsættelse af
væsentlighedsniveau og revision af transaktionskæder
B
 liv inspireret til at tage en dialog med dine kunder om aktuelle og
fremtidige udfordringer.
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2019

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

01.10.2019

Odense

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

KURSUSLEDER:
Søren Hjorth, chefkonsulent, SEGES.

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

02.10.2019

Fredericia

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4

4

KURSUSLEDER:
Lars B. Nielsen, statsautoriseret
revisor, Deloitte.
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Viden giver kun værdi
– hvis den bruges.

LEDELSESAkademi 2019

Skræddersyet til revisor

Ledelseskurser

Ledelsesakademi

2019

Velkommen til ledelsesakademiet
Som leder kan du komme ud for situationer og problemstillinger, der er udfordrende – måske endda ubehagelige –
fordi du er tvunget ud af din faglige komfortzone. Det kan f.eks. være situationer, hvor du skal kommunikere om uenigheder eller personlige forhold for en kollega eller kunde.
Det er lederens opgave at tage ansvar for, at situationerne bliver løst bedst muligt, og det kræver naturligvis, at du er
ordentligt klædt på til opgaven.
Derfor giver kurserne på denne side dig viden, metoder og værktøjer til at håndtere nogle af de mest almindelige ledelsessituationer, der opstår mellem virksomhed og kunde og internt på en arbejdsplads. Kurserne er målrettet revisor som leder
af revisionsprocesser, revisionsteam eller andre af revisors kerneopgaver.

Lederens værktøjskasse – fokus
på konflikthåndtering, robusthed,
motivation og den vanskelige samtale
Efter kurset vil du:
I større grad kunne motivere andre – og dig selv, hvilket er forudsætningen
for at få følgeskab af både kunder, kollegaer og yngre medarbejdere og
dermed levere høj kvalitet i revisors ydelser
K
 unne gennemføre den vanskelige samtale med kunder, kollegaer og
yngre medarbejdere
K
 unne anvende metoder og værktøjer til at håndtere konflikter
hensigtsmæssigt
Udvise

større robusthed i din daglige ledelse af revisionsopgaver og andre
opgaver.

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

08.10.2019

Horsens

22.10.2019

Holte

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

7
UNDERVISER:
Marianne Zander Svenningsen,
statsautoriseret revisor og Master i
Organisationspsykologi (MPO).

Kurset er for dig, der er yngre partner eller ledende revisor.

Lederens værktøjskasse – fokus på
stresshåndtering, samarbejdsrelationer,
handlekraft og eksekvering
Udbytte:
T rivsel fremfor stress – styrk din ledelse i en stresset hverdag og forebyg og
håndter stress hos revisionsteamet eller kunden, når revisionsprocessen
eller andre af revisors kerneopgaver udføres hos kunden
S amarbejdsrelationer – hvordan fremmes den gode relation med det mål
at sikre bedre kvalitet og effektivitet, og hvordan skrues der ned for de
barrierer, der opstår, når revisors kerneopgaver løses – både i relation til
kunde og blandt kollegaer?
H
 andlekraft og eksekvering.
Kurset er for dig, der er yngre partner og ledende revisor.

40

MEDLEMSPRIS: Kr. 4.500
PRIS:

Kr. 6.000

DATO:

STED:

31.10.2019

Horsens

07.11.2019

Holte

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

7
UNDERVISER:
Marianne Zander Svenningsen,
statsautoriseret revisor og Master i
Organisationspsykologi (MPO).
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2019

Ledelsesakademi

 d over at være faglig kompetent kræver arbejdet som revisor, at man kan omstille sig hurtigt. Du skal kunU
ne koncentrere dig, når en kompleks problemstilling skal løses. Du skal affinde dig med afbrydelser, når en
kunde ringer og skal have hjælp her og nu. Og du skal kunne håndtere store informationsmængder i form
af ny lovgivning og nye tiltag. Når dagens tidsregistrering skal udfyldes, kan du nemt sidde tilbage med en
følelse af, at tiden er smuldret. Det, du havde planlagt, tog længere tid end forventet.

Personlig effektivitet
– optimér din revision og din tid
På dette kursus lærer du at være mere effektiv uden at ”løbe hurtigere”. Du får
konkrete værktøjer til at opnå dine mål, udføre en mere effektiv revision, skabe
bedre resultater – og få endnu mere ud af tiden.
Revisorloven kræver, at revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med
god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavens
beskaffenhed tillader. Det betyder bl.a., at du som revisor skal beherske kunsten
at styre din og dit teams tid effektivt.
På dette kursus får du konkrete og effektfulde værktøjer til:
 urtigt at omstille dig
H
Koncentrere dig, når komplekse problemstillinger skal løses
Håndtere afbrydelser såvel som store informationsmængder
i form af ny lovgivning og nye tiltag.

Kvalitet og effektivitet ved delegering af
opgaver
Uddelegering af arbejdsopgaver er en vigtig disciplin. Få indsigt i metoder, modeller samt praktiske værktøjer, der sikrer at kvalitet og effektivitet går hånd i
hånd ved delegering af opgaver inden for revisors kerneydelser.
Kurset tager udgangspunkt i revisor som leder af en revisionsproces og et revisionsteam, eller leder af andre af revisorers kerneopgaver.
Udbytte:
V
 iden om fordele og faldgruber ved delegering
Indsigt i hensigtsmæssige metoder til delegering
S ådan anvender du forskellige metoder til opgavegennemgang,
opfølgning og feedback
Sådan

sikrer du kvalitet i opgaveløsningen - samtidig med, at den yngre
medarbejder lærer noget.
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MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

24.10.2019

Glostrup

25.11.2019

Fredericia

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

7
UNDERVISER:
Lars Henrik Nielsen, udviklingschef
Vejle kommune, ejer af Innewvation.

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.336
PRIS:

Kr. 4.448

DATO:

STED:

06.11.2019

Holte

13.11.2019

Horsens

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

7
UNDERVISER:
Marianne Zander Svenningsen,
statsautoriseret revisor og Master i
Organisationspsykologi (MPO).
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Vi foretrækker jer
som kursusudbyder.
I er vores forening og
kvaliteten er altid i top.

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:
K
 unde- og opgaveaccept, væsentlighedsniveau, revisionsrisici og
væsentlige regnskabsposter
D
 ataanalyse, interne kontroller, IT-revision og cybersikkerhed
K
 onkrete 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

D
 ansk moms
M
 oms i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner
D
 en forestående EU-momsreform
El- og vandafgifter.

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

Revisorer med 3+ års erfaring
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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.

Revisorer med 3+ års erfaring

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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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:
V
 iden om teknikker og metoder til bedre samarbejde med kunder og
kollegaer
K
 ommunikation, der virker
V
 iden 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

B
 ehandling af væsentlige fejl, ændrede skøn og ændring i anvendt
regnskabspraksis
B
 ehandling af ejendomme
K
 apitalandele 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.

46

FSR – danske revisorer * Revisorkurser 2019 * Bestil på fsr.dk/revisorkurser

Kvalitetsstyring og regnskabsafslutning
for dig, der anvender

CaseWare
2019

CaseWare-kurser

2019

CW*Regnskab – Ny bruger

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.230

Lær de grundlæggende funktioner, der styrer dig gennem regnskabsprocessen

PRIS:

Kr. 2.790

På kurset lærer du at anvende de grundlæggende funktioner i CW*Regnskab
gennem hele regnskabsprocessen fra indlæsning af din kundes regnskabsdata
til opstilling af det endelige regnskab. Du får skabeloner og værktøjer, der gør dit
arbejde enkelt samtidig med, at du sikrer en høj kvalitet af det endelige produkt.

DATO:

STED:

01.10.2019

Horsens

04.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

På kurset gennemgår vi bl.a.:
O
 verblik over CaseWare – opbygning og funktionalitet
G
 enerel introduktion til anvendelse af CW*Regnskab
S tamarkiv
O
 prettelse af kunder
I ndlæsning af regnskabsdata – herunder mapning af kundens kontoplan
A
 nvendelse og valg af skabeloner: årsrapport, specifikationshæfte, intern
årsrapport og skattehæfte
K
 orrektioner og efterposteringer
D
 igital indberetning
K
 lar til næste års regnskab.

UNDERVISER:
Ekstern konsulent.

Målgruppe
Dette kursus er for dig, der skal være bruger af CW*Regnskab, og som endnu
ikke har anvendt eller kun i ringe grad har anvendt CaseWare.

CW*Revision – Ny bruger

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.230

Få styr på de grundlæggende funktioner, der styrer dig gennem revisionsprocessen

PRIS:

Kr. 2.790

På kurset lærer du at anvende de grundlæggende funktioner i CW*Revision
gennem hele revisionsprocessen fra planlægning over udførelse til de afsluttende arbejder og rapportering. Du lærer også at anvende CW*Revision ved
review, udvidet gennemgang og assistanceopgaver.

DATO:

STED:

02.10.2019

Horsens

05.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

På kurset gennemgår vi bl.a.:
O
 verblik over CaseWare – opbygning og funktionalitet
G
 enerel introduktion til anvendelse af CW*Revision
S tamarkiv
O
 prettelse af kunder
O
 psætning af revisionsteamets roller
R
 isiko og væsentlighed
A
 rbejdshandlinger – handlingsbibliotek
I kke rettede fejl
B
 emærkninger, opfølgning og godkendelser.

UNDERVISER:
Ekstern konsulent.

Målgruppe
Dette kursus er for dig, der skal være bruger af CW*Revision, og som endnu
ikke har anvendt eller kun i ringe grad har anvendt CaseWare.
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CaseWare-kurser

CW*Regnskab – Ny superbruger

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.230

Bliv klar til rollen som CaseWare superbruger i CW*Regnskab

PRIS:

Kr. 2.790

På kurset bliver du klædt på til rollen som superbruger. Du får en forståelse for
de oftest forekommende problemer, og hvordan de løses. Du lærer om processen ved opdateringer og at arbejde med kvalitetssikring.

DATO:

STED:

07.10.2019

Odense

13.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 12.30

På kurset gennemgår vi bl.a.:
H
 vad er superbrugerens rolle og opgaver?
H
 vor og hvordan henter superbrugeren hjælp?
H
 vad er en model? Og hvorfor er det vigtigt, at den virker?
G
 enanvendelse af filer? Model?
D
 et udvidede opsætningsark: Firmaindstillingerne? Typografierne?
H
 vor kommer mappeteksterne fra og egne muligheder for korrektion i
modellen?
A
 t finde ting i dokumentbiblioteket og bruge dokumentbiblioteket, egne
muligheder for hjælp via dokumentbiblioteket.
T rouble shooting i regnskab, gængse problematikker.
Automatiske dokumenter, redigering og tilpasninger, indholdsfortegnelsen.

UNDERVISER:
Ekstern konsulent.

Målgruppe
Dette kursus er for dig, der skal være ny superbruger i CW*Regnskab. Kurset forudsætter, at du kender CW*Regnskab og CaseWare, dvs. som minimum har været
på kurset for nye brugere.

CW*Revision – Ny superbruger

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.230

Bliv klar til rollen som CaseWare superbruger i CW*Revision

PRIS:

Kr. 2.790

På kurset bliver du klædt på til rollen som superbruger. Du får en forståelse for
de oftest forekommende problemer, og hvordan de løses. Du lærer om processen ved opdateringer og at arbejde med kvalitetssikring.

DATO:

STED:

07.10.2019

Odense

13.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

13.15 - 17.00

På kurset gennemgår vi bl.a.:
H
 vad er superbrugerens rolle og opgaver?
H
 vor og hvordan henter superbrugeren hjælp?
P
 roces for opdatering
H
 vad er en model? Og hvorfor er det vigtigt, at den virker?
G
 enanvendelse af filer? Model?
Oftest forekommende problemstillinger, og hvordan de løses – kontrol af stier
Kopiering af komponenter
A
 t finde ting i dokumentbiblioteket og bruge dokumentbiblioteket, egne
muligheder for hjælp via dokumentbiblioteket.

UNDERVISER:
Ekstern konsulent.

Målgruppe
Dette kursus er for dig, der skal være ny superbruger i CW*Revision. Kurset
forudsætter, at du kender CW*Revision og CaseWare, dvs. som minimum har
været på kurset for nye brugere.
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CaseWare-kurser

2019

Andelsboligmodel med regnskab
og revision

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.690
PRIS:

Kr. 4.610

Arbejd effektivt i specialmodellen til Andelsboligforeninger

DATO:

STED:

17.10.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

På kurset lærer du at anvende de grundlæggende funktioner i A/B Regnskab
gennem hele regnskabsprocessen – fra indlæsning af din kundes regnskabsdata til opstilling af det endelige regnskab.
Du lærer ligeledes at anvende de grundlæggende funktioner i A/B Revision
gennem hele revisionsprocessen – fra planlægning over udførelse til de afsluttende arbejder og rapportering.

UNDERVISER:
Offentliggøres senere.

I løbet af kurset får du skabeloner og værktøjer, der gør dit arbejde enkelt og
samtidig sikrer en høj kvalitet af det endelige produkt. Der undervises kun i
teknisk brug af modellen, ikke i faglighed.
Målgruppe
Kurset er for dig, der skal udføre revision eller opstille regnskab for en andelsbolig i CaseWare for første gang, eller som har prøvet det enkelte gange, og nu
gerne vil blive bedre til det.

CaseWare funktionalitet

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.795

Udnyt funktionaliteterne og arbejd smartere og mere effektivt

PRIS:

Kr. 3.490

Bliv bedre til at anvende CaseWare effektivt gennem indsigt i programmets
indbyggede funktioner og muligheder. Lær at anvende de funktioner og smarte features, der findes i CaseWare. Få tips og tricks til en smart og effektiv anvendelse af programmet, og undgå de typiske fejl og faldgruber ved anvendelse af CW*Regnskab eller CW*Revision.

DATO:

STED:

22.10.2019

Odense

26.11.2019

Horsens

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

Med udgangspunkt i CaseWare programmet arbejder vi med indholdet, eksempelvis:

UNDERVISER:
Heidi Hansen, Supporter, CaseWare.

O
 pfølgninger
A
 utomatiske dokumenter
C
 heckmærker
R
 ens-op funktionen
S pærring.
Herudover har vi fokus på tips og tricks, bl.a. baseret på de oftest forekommende spørgsmål og svar i Hotline. Undervisningen er model uafhængig (regnskab/
revision).
Der er afsat god tid til spørgsmål, og det er muligt at sende specifikke ønsker
til gennemgang af funktioner inden kurset.
Målgruppe
Kurset er for dig, der er erfaren bruger af CW*Regnskab eller CW*Revision. Du
er fortrolig med at anvende de grundlæggende funktioner, og nu vil du gerne
lære mere om alle programmets funktioner og smarte features.
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CaseWare-kurser

Udarbejdelse af koncernregnskab
i CaseWare

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.795
PRIS:

Kr. 3.490

Sådan styrker du effektiviteten og reducerer risikoen for fejl

DATO:

STED:

28.10.2019

Odense

18.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

Lær at udarbejde et koncernregnskab i CaseWare. Få indsigt i best practice for
udarbejdelse af koncernregnskaber, så du mindsker risikoen for fejl og samtidig øger din effektivitet.
På kurset gennemgår vi bl.a.:
O
 prettelse af en koncern med moderselskab og de(t) underliggende
selskab(er) i CaseWare
E
 limineringer
K
 onsolidering af de enkelte selskaber i et samlet koncernregnskab
O
 psætning og afstemning af koncernregnskabet
Å
 rsafslutning af en koncern
T ips og tricks til en effektiv brug af koncernregnskab.

UNDERVISER:
Niels Kjærbye, supporter, CaseWare.
Trille Tørnqvist, supporter, CaseWare.

Kursets indhold er baseret på de oftest forekommende spørgsmål i Hotline.
Der vil være god tid til at stille spørgsmål og få svar.
Målgruppe
Kurset er for dig, der enten skal udarbejde et koncernregnskab for første gang
i CaseWare eller som har prøvet det enkelte gange, og nu gerne vil blive bedre
til det.

Nyt assistanceværktøj i CaseWare Cloud

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.230

Sådan dokumenterer du effektivt assistanceopgaven i CaseWare Cloud

PRIS:

Kr. 2.790

På kurset lærer du at bruge assistanceværktøjet i CaseWare Cloud til dokumentation. Du får samtidig en introduktion til Cloud platformen, der understøtter en
tæt dialog med dine kunder.

DATO:

STED:

07.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

Målgruppe
Kurset henvender sig til revisorer, der anvender CaseWare Cloud Assistance som
værktøj til dokumentation.
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Hvordan anvender du analyse i din
revision?

MEDLEMSPRIS: Kr. 2.795
PRIS:

Kr. 3.490

Få effektiviseret revisionsprocessen via analyse

DATO:

STED:

08.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

Kunderne har i dag rigtig meget data, som, anvendt rigtigt, kan medvirke til at
give et stærkt revisionsbevis på en effektiv måde. På kurset stiller vi skarpt på,
hvordan du kan anvende analyser og stikprøver til at understøtte bl.a. din revisionsproces. Der vil i undervisningen bl.a. blive vist eksempler fra CaseWare
Cloud.

UNDERVISER:
Offentliggøres senere.

Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere med mere end 2 års erfaring.

Koncernrevision
– dokumenteret i CaseWare

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.690
PRIS:

Kr. 4.610

Sådan gennemfører du koncernrevisionen mere effektivt

DATO:

STED:

12.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 14.00

Med udgangspunkt i CaseWare bliver koncernrevisionen, og kravene hertil,
gennemgået, fra den indledende planlægning, over udførelsen, til afgivelse af
erklæring og afsluttende procedurer. Du lærer om koncernrevisionen, og hvordan koncernrevisionen effektivt, og med høj kvalitet, kan dokumenteres med
anvendelse af CaseWare og de tilknyttede løsninger.
På kurset gennemgår vi bl.a.:
S ærlige overvejelser ved revisionsplanlægningen og ved fastsættelse af
revisionsstrategien i forbindelse med koncernrevisionen
E
 ffektiv koncernrevision i praksis, og dokumentation heraf i CaseWare.
O
 pmærksomhedspunkter i konklusions- og afslutningsfasen i en
koncernrevision og kommunikation med selskabets ledelse.
U
 ndgå de mest klassiske faldgruber ved koncernrevisionen med
anvendelse af CaseWare.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

4
UNDERVISER:
Martin Samuelsen, Statsautoriseret
revisor.

De mere overordnede krav til kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder og på revisionsopgaven inddrages. Undervisning omfatter ikke praktisk brug af CaseWare
– her henvises til vores brugerkurser.
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere og ledende-/underskrivende revisorer,
der beskæftiger sig med nationale og internationale koncernrevisioner. Deltagerne skal have et grundlæggende kendskab til revisionsfaglige principper for at
opnå optimalt udbytte af kurset.
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Den praktiske revisionsproces
understøttet af CaseWare

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.690
PRIS:

Kr. 4.610

(Ledende medarbejder og underskrivende revisor)

DATO:

STED:

21.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

Få din organisation effektivt gennem revisionsprocessen
På kursus gennemgår vi revisionsprocessen. De mere overordnede krav til kvalitetsstyring i revisionsvirksomheden og på revisionsopgaven inddrages. Du får
input til, hvordan du kan lede og instruere dine yngre kollegaer, så de udfører
revisionen mest effektivt, med høj kvalitet, og uden at I rammer de klassiske
faldgruber.
På kursus gennemgår vi bl.a.:
Revisionsprocessen:
Opmærksomhedspunkter for den ledende-/underskrivende revisor
Effektivt brug af CaseWare
Fokusområder for den ledende-/underskrivende revisor ved gennemgang
af det udførte arbejde, og hvordan de typiske faldgruber inden underskrift
undgås.

OE-TIMER:
REV. / ERKL.

LOV. / FAG.

5
UNDERVISER:
Martin Samuelsen, Statsautoriseret
revisor.

Kvalitetsstyring:
Hvilke overordnede krav er der til kvalitetsstyring i en revisionsvirksomhed,
og hvad indeholder FSR - danske revisorers kvalitetsmanual?
Hvordan skal indholdet fortolkes og udøves i praksis?
Målgruppe
Kurset er målrettet den ledende eller underskrivende revisor. Det faglige niveau
på dette kursus fordrer minimum 4 års erfaring med praktisk revisionsarbejde.
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Den praktiske revisionsproces
understøttet af CaseWare

MEDLEMSPRIS: Kr. 3.690
PRIS:

Kr. 4.610

(Medarbejdere med 2-4 års erfaring)

DATO:

STED:

22.11.2019

Odense

TIDSPUNKT:

9.00 - 17.00

Sådan dokumenterer du effektivt og sikkert revisionsprocessen i CaseWare
På kurset gennemgår vi revisionsprocessen, fra den indledende planlægning, over
udførelsen, til afgivelse af erklæring og afsluttende procedurer. Du får input til,
hvordan revisionen effektivt, og med høj kvalitet, kan dokumenteres i CaseWare,
uden at ramme de klassiske faldgruber.

UNDERVISER:
Martin Samuelsen, Statsautoriseret
revisor.

Undervisning omfatter ikke praktisk brug af CaseWare – her henvises til vores
brugerkurser.
På kurset gennemgår vi bl.a.:
Revisionsprocessen:
R
 evisionsplanlægningen og fastsættelse af revisionsstrategi
E
 ffektiv revision i praksis og dokumentation i CaseWare
R
 evision af vanskeligt reviderbare områder i CaseWare
K
 onklusions- og afslutningsfasen i en revision, og kommunikation med
selskabets ledelse
K
 largøring af revisionsfilen i CaseWare ud fra et hensyn om optimal
tidsanvendelse på sagen.
Målgruppe
Kurset henvender sig til revisormedarbejdere med 2-4 års erfaring, der anvender
CaseWare som dokumentationsværktøj.

54

FSR – danske revisorer * CaseWare-kurser 2019 * Bestil på fsr.dk/caseware-kurser

2019

Informationer

Vilkår og betingelser
OE-timer
Fordelingen af OE-timer på de enkelte kurser er vejledende. Vi tager forbehold for ændringer i timetal og fordeling af efteruddannelsestimer samt ændring i undervisersammensætningen på kurserne. Der ydes ikke prisreduktion for ændringer i
timetal og fordeling af efteruddannelsestimer.
Kursusbevis
Du modtager efter kurset et kursusbevis, hvoraf fordelingen af dine obligatoriske efteruddannelsestimer fremgår. Vi forbeholder os ret til ikke at udstede kursusbevis, før kursusbetaling er modtaget.
Betaling og priser
Alle priser er ekskl. moms.
Personlige medlemmer af FSR - danske revisorer samt medarbejdere i virksomheder, der betaler mandtalskontingent, kan
købe kurser til medlemspris.
6
 uger før kursusstart modtager du en faktura med 14 dages betalingsfrist.
Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder FSR – danske revisorer sig ret til at fakturere et kompensationsbeløb på
kr. 310,- samt et rykkergebyr på kr. 100,- for hver efterfølgende rykker, jf. rentelovens bestemmelser herom.
D
 er ydes ikke prisreduktion for delvis deltagelse i et kursus.
På alle kurser tillægges 25% moms ved fakturering. Alle kurser afholdt i Danmark, pålægges 25% moms uagtet, at der
faktureres til et medlem i EU eller øvrig udland jf. momsreglerne herfor.
Afbestilling
Æ
 ndringer skal altid ske skriftligt til kursus@fsr.dk
Afbestilling

modtaget senest 21 dage før kursusdagen sker uden beregning
Ved afbestilling modtaget mindre end 21 dage før kursusdagen opkræves hele kursusafgiften
Ved udeblivelse fra bestilt kursus opkræves hele kursusafgiften
Du kan efter aftale sende en stedfortræder, såfremt denne opfylder forudsætningerne for deltagelse. Dette skal aftales
skriftligt ved henvendelse til kursus@fsr.dk
Du kan også flytte din tilmelding til et andet kursus mod at betale et flyttegebyr på kr. 800,- pr kursusdag. Såfremt et bestilt kursus inkluderer overnatning, og du flytter din tilmelding mindre end 21 dage før kursusdagen, opkræves i tillæg til
flyttegebyret, et gebyr for overnatning på kr. 1.000,- pr. overnatning, til dækning af FSR – danske revisorers omkostninger
overfor hotel, der ikke refunderer bestilte værelser senere end 21 dage før kursusafholdelsen.
Bemærk: Særlige fakturering- og afbestillingsbetingelser på Udlandskurser. Læs mere på fsr.dk/udland
Aflysning af kurser
Vi forbeholder os retten til at aflyse planlagte kurser ved for få tilmeldinger eller på grund af sygdom. Såfremt et kursus må
aflyses, vil de tilmeldte deltagere blive kontaktet skriftligt eller pr. telefon med tilbud om at deltage på en anden dato eller
at få det indbetalte beløb retur.
For yderligere kursusbetingelser se fsr.dk/efteruddannelse
Der tages desuden forbehold for trykfejl i kursuskataloget samt for udsolgte kurser.

Kontakt
Er du i tvivl om noget i forbindelse med din tilmelding til vores kurser, er
du velkommen til at sende en mail til kursus@fsr.dk eller kontakte os på
telefon 3393 9191.
Det gælder naturligvis også, hvis du har spørgsmål til de enkelte kurser.
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