Kursusprogram
2020 / 2021

1

Tag på kursus med Skat & Råd i 2020/21
Velkommen:

Efteruddannelse:

Vi byder velkommen til kursussæson
2020/21.

2020 er det tredje år i den 3-årige
periode for obligatorisk
efteruddannelse som alle registrerede
revisorer er underlagt.

I det efterfølgende vil I kunne se
beskrivelser af de kurser, vi udbyder
indenfor regnskab, revision,
skatter/afgifter og jura mv.
Et godt grundlag for vedligeholdelse af
jeres viden indenfor de væsentlige
områder.
Generelt er kursernes indhold og
undervisere målrettet godkendte
revisorer, så undervisningen kan tælle
med i de obligatoriske
efteruddannelsestimer.
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•

alle halvdagskurser giver 3,5 til 4
timers efteruddannelsestimer.

•

alle heldagskurser giver 7,5 timers
efteruddannelsestimer.

Frokost:

Generelt om kurserne:
•

Kurserne afholdes på Kollekolle,
Frederiksborgvej 105, 3500
Værløse.

•

Om morgenen inden kurserne
serveres der kaffe/te og
rundstykker. Om eftermiddagen er
der kage, kaffe og isvand, ligesom
der også serveres frugt på alle
kurser.

•

Alle kurser er kompetencegivende
i forhold til de krav som stilles fra
FSR og der udstedes behørigt
kursusbevis til alle deltagere på
kurserne.

•

Tilmelding sker ved at sende en
mail til kursussekretær Herdis
Hauge: hj@skat-raad.dk med
navn, firma, adresse samt emailadresse på deltageren.
Større firmaer bedes fremsende
samlede lister med alle
tilmeldinger.

•

Hjemmeside www.skat-raad.dk

Alle heldagskurser inkluderer frokost.

Kursusoversigt
Dato

Tid

Emne:

Underviser:

Målgruppe

18.09.2020 08.30 – 12.00 Ferieloven version 2.0

Bjarne Aalbæk

Revisorer

22.09.2020 09.00 – 16.30 Koncernregnskab og –revision

Peter Thor Kellmer

Revisorer og assistenter

Rev/Erkl.

Andet rel.

2020

07.10.2020 09.00 – 16.30 Revisors arbejde fra plan til konkl.

Thomas Krath Jørgensen

Revisorassistenter

3,50
3,75

3,75

7,50

22.10.2020 09.00 – 16.30 Personlig effektivitet og optimering

Lars Henrik Nielsen

Revisorer

3,75

3,75

05.11.2020 09.00 – 16.30 Generationsskifte / omstrukt.

Per Kristensen

Alle

7,50

10.11.2020 09.00 – 16.30 Revision af kritiske områder

Per Kristensen

Revisorer

7,50

12.11.2020 09.00 – 16.30 Corona slutopgørelser

Bjarne Aalbæk

Alle

7,50

17.11.2020 09.00 – 16.30 Aktuel moms

Søren Engers

Alle

7,50

26.11.2020 09.00 – 16.30 Særlige erklæringer

Bjarne Aalbæk

Revisorer

7,50

2021
20.01.2021 09.00 – 16.30 Sæson Kickoff

Revisorer, advokater

4,0

3,50

26.01.2021 09.00 – 16.30 Revision af andelsboliger/ejerforeninger Th. Andersen/T. Madsen

Erfarne revisormedarbejdere

4,00

3,50

28.01.2021 09.00 – 16.30 Aktuel Skat

Alle
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Bjarne Aalbæk

Martin K. Jensen

7,50

Ferieloven version 2.0
____________________________________________________________________________________________________________________
Forstå ændringerne i ferieloven,
overgangsordningen og de
regnskabsmæssige konsekvenser.
Ny ferielov indfører samtidighedsferie i
Danmark. En overgangsordning i
2019/2020 sikrer indførelse af de nye
regler. Men både lovgivningen og
overgangsordningen medfører
regnskabsmæssige konsekvenser for 2019,
2020 og 2021og frem.
Kurset gør at du kan rådgive dine kunder
om ferieloven fremadrettet, og sikre dine
kunder om overgangsbestemmelserne.
Målgruppe Revisorer.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
Administration af ferie efter ny lov.
Betaling af ferietillæg.
Oversigt over ændringerne.
Direktørers rolle i ferieloven, herunder
feriepengeforpligtelse og
overgangsordningen.
Metode til opgørelse af
feriepengeforpligtelser.
Kort om ændring i regnskabsmæssige
skøn / notekrav.
Opgørelse af gæld til fonden årligt.
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Frivillig betaling eller gæld for
overgangsordningen.
Regler for fradrag og beskatning af midler
i overgangsordningen, som afhænger af
ferieordningen.
Forrentning af skyldige midler fra
overgangsordningen.
Fif og fælder.
Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagere inddrages i debat.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller 3,5 timer i kategorien Anden
relevant lovgivning og faglige standarder.
Kursusdato: Den 18.9.2020 Kl. 8.30 – 12.00
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.00

Underviser Bjarne Aalbæk er
statsautoriseret revisor, og en meget
anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne leder Faglig Afdeling a/s.

Koncernregnskab og –revision
____________________________________________________________________________________________________________________
Kurset er for dig, der reviderer
- Opnåelse af revisionsbevis
koncernregnskaber og vil opnå opdateret - Fejl, korrektioner, topposteringer
viden om koncernrevision.
Rapportering om koncernrevision
Du lærer at foretage praktisk revision af
- Revisionspåtegning
- Revisionsprotokol og
koncerner, herunder koncerner med
udenlandske virksomheder og med
management letter
inddragelse af komponentrevisor,
endvidere fokuserer vi på nødvendig
Koncernregnskabspligt
dokumentation til kvalitetssikring af
- Pligt til at udarbejde koncernregnskab
opgaven. Hovedvægten er på reglerne
- Principper for koncernregnskab
om koncernregnskab og
koncernregnskabspligt, herunder praktiske Særlige regnskabsmæssige
problemer med køb og salg af
problemstillinger
virksomheder, udligninger og elimineringer - Omregningen af udenlandske
samt konsolidering. Udgangspunktet er
virksomheder
reglerne i årsregnskabsloven og
- Elimineringer og udligninger
Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. - Kapitalandele m. negativ kapitalværdi
Reglerne i ISA 600 om revision af
koncernregnskaber vil blive gennemgået Køb af virksomheder
sammen med en praktisk tilgang baseret
- Købesumsallokering
på eksempler.
- Koncernregnskab
- Goodwill i koncernregnskab
Kurset sætter fokus på:
- Omstrukturerings hensættelse
- Betinget købsvederlag
Planlægning af koncernrevision
- Planlægningsnotat
- Koncernvæsentlighed
Underviser Peter Thor Kellmer er
- Betydelige komponenter
Statsautoriseret revisor, Beierholm og en
(datterselskaber)
underviser med en lang
undervisningserfaring. Peter arbejder i
faglig afdeling i Beierholm med fokus på
Udførelse af koncernrevision
regnskabsmæssige forhold indenfor SMV- Kontakt til komponentrevisor
virksomheder.
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Kursusdato: Den 22.09.2020 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.30
Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer
Anden relevant lovgivning og
faglige standarder 3,75 timer

Revisors arbejde fra planlægning til konklusion
____________________________________________________________________________________________________________________
Bliv klædt på til at gennemføre en optimal
planlægning af din erklæringsopgave,
der tager højde for såvel erklæringstypen
som risikovurderingen.

•

Herudover vil kurset give dig en grundig
gennemgang af fyldestgørende
arbejdsdokumentation, baseret på den
perfekte planlægning. Igennem kurset vil
du samtidig kunne effektivisere dine
arbejdsgange og øge indtjeningen på
dine opgaver, igennem målrettet indsats.

•

KURSUSBESKRIVELSE
Med afsæt i revisorloven,
erklæringsbekendtgørelsen og
revisionsstandarderne ser vi på
hverdagens problemstillinger.
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Planlægningsprocessen og
hvordan de enkelte elementer
anvendes i den senere udførsel og
rapportering

•

Samlet overblik over, hvilken
regulering der medfører de valgte
handlinger

•

Fastlæggelse af risikoprofil for
kunden, herunder anvendelse af
og forståelse for elementerne i en
kunde- og opgaveaccept

Udarbejdelse af en korrekt
revisionsstrategi – på baggrund af
den foreliggende information i
planlægningen

•

Indledende regnskabsanalyse,
vurdering og beregning af
væsentlighedsniveau

•

Udarbejdelse af konkrete og
målrettede revisionsinstrukser

•

Opgørelse af materialeliste fra
kunden samt kommunikationsplan

•

Vurdering af behov for rapportering
allerede på
planlægningstidspunktet

Herunder:
•

Gennemgang og udførsel af
revisionsrisikomodellen. Herunder
vurdering af fx kontrolmiljø og
interne kontroller

Underviser Thomas Krath Jørgensen er
statsautoriseret revisor og faglig chef for
rapportering og udvikling hos FSR.
Kursusdato:
Den 7.10.2020 Kl. 9.00 – 16.30

Kursussted:
Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.30

Målgruppe
Revisorassistenter
Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Personlig effektivitet, optimér din revision og din tid
____________________________________________________________________________________________________________________
Udover god revisorskik, så kræver
revisorloven også at du i din
opgaveløsning udviser den nøjagtighed
og hurtighed, som opgavens
beskaffenhed tillader. På dette kursus
arbejder vi med hvordan forskellige
værktøjer og mentale teknikker fra
personlig planlægning og effektivitet kan
være en vej til at øge din bevidsthed
omkring dine arbejdsvaner så du og dit
team når mere uden nødvendigvis at
skulle ”løbe hurtigere”.
Vi arbejder med udgangspunkt i din
praksis og undervisningen er en
kombination af korte inspirationsoplæg,
dialog og vidensdeling samt afprøvning af
forskellige værktøjer, du kan tage direkte
med hjem og gøre bruge af i din hverdag.
KURSUSBESKRIVELSE
Ud over at være faglig kompetent, så
kræver dit arbejde som revisor at du både
kan arbejde fordybet og koncentreret på
den ene side, og på den anden side
fleksibelt og åbent i mødet med det som
måtte komme. Om det så er kunder som
ringer, kollegaerne der kommer forbi, eller
din mail der koger over med opgaver.

Ved at sætte fokus på hvordan du
arbejder både med de rigtige ting og på
de rigtige måder, kan du øge din
personlige effektivitet og styrke oplevelsen
af mening og retning i dit arbejde.
Derudover styrker en effektiv og produktiv
arbejdsgang også bundlinjen og skaber
trivsel på din arbejdsplads.
På kurset får du bl.a.:
•

•

•

Et begrebsapparat og en
værktøjskasse til at blive mere
effektiv uden at ”løbe hurtigere”
eller få stress
Inspiration til at omsætte faglige og
personlige målsætninger til praksis
gennem vedvarende ændringer af
vaner og tankemønstre
Indblik i hvordan du skaber en
mere rolig og inspirerende hverdag
så der er plads til de ting du
brænder for

Alle får udleveret bogen ”Kung Fu på
arbejdspladsen” som indeholder
inspiration, teori, metoder og øvelser som
bruges på kurset om emnerne:
• Holdninger og målsætninger
• Prioritering og tidsanalyse
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• Plan- og skemalægning
• Afbrydelser og udskydelse
• Møder og informationshåndtering
• Delegering og gruppeeffektivitet
• Ro og refleksion
UNDERVISER
Lars Henrik
Nielsen er
partner og
udviklingschef i
konsulenthuset
INNEWVATION
og uddannet
inden for

erhvervspsykolog og innovationsledelse
med erfaring fra bl.a. PWC, EUKommisionen og Vejle Kommune.
Kursusdato: Den 22.10.2020 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.30
Målgruppe: Revisorer
Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer
Anden relevant lovgivning og faglige
standarder 3,75 timer

Generationsskifte og omstruktureringer
____________________________________________________________________________________________________________________
Dette kursus omfatter:
•
•
•

Forberedelse af
generationsskifte
Værdiansættelsesforhold
Modeller i forbindelse med
generationsskifte
(omstrukturering), herunder
virksomhedsomdannelse,
aktieombytning, tilførsel af
aktiver, spaltning, fusion og
likvidation/ophør

Kurset omfatter gennemgang af det
arbejde som revisor typisk bistår med i
sådanne sager, herunder afgivelse af
erklæringer, dokumentkrav samt
skattemæssig rådgivning.
Kurset vil omfatte
eksempelgennemgang.
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Målgruppe:
Kursusdato:
Kurset er målrettet godkendte revisorer
Den 5.11.2020 Kl. 9.00 – 16.30
og andre, der arbejder med
selskabsretlige forhold og erklæringer
knyttet til omstrukturering.
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Underviser Per Kristensen,
statsautoriseret revisor, driver egen
revisionsvirksomhed fra Sønderjylland –
med kunder i hele landet – samt
tilhørende afdeling på Grønland.
Per har mere end 25 års
undervisningserfaring og yder support
til mere end 200 revisions- og
bogføringsvirksomheder, udvikler
værktøjer til revisors daglige arbejde,
er medlem af Revisorrådet og
Revisorrådets eksamensudvalg, er
udpeget eksaminator/censor ved
Revisoreksamen og er medlem af
Revisornævnet. Underviser er
endvidere formand for FDR Foreningen
Danske Revisorer.

Der er morgenmad fra 8.30
Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5
timer

Revision af kritiske områder,
i detaljer og med praktiske eksempler
____________________________________________________________________________________________________________________

Dette kursus tager med bl.a. afsæt i
erfaringer fra kvalitetskontroller og
sager i Revisornævnet udgangspunkt i
revisors planlægning og
risikovurdering. På grundlag af
risikovurderingen vil kurset tage afsæt i
særligt områder med mange iboende
risici, f.eks. afledt af forøget udøvelse
af skøn i forbindelse med
værdiansættelsen af en
regnskabspost.
Typiske områder, der er forøget fokus
på, omfatter immaterielle aktiver,
igangværende arbejder for fremmed
regning og udskudte skatteaktiver.
Herudover vil der være gennemgang
af omsætningsrevision samt revision af
kapitalandele, særligt andele i
virksomheder der er undtaget fra
revisionspligt eller som
revideres/gennemgås af
komponentrevisor.

Underviser Per Kristensen,
statsautoriseret revisor, driver egen
revisionsvirksomhed fra Sønderjylland –
med kunder i hele landet – samt
tilhørende afdeling på Grønland.
Per har mere end 25 års
undervisningserfaring og yder support
til mere end 200 revisions- og
bogføringsvirksomheder, udvikler
værktøjer til revisors daglige arbejde,
er medlem af Revisorrådet og
Revisorrådets eksamensudvalg, er
udpeget eksaminator/censor ved
Revisoreksamen og er medlem af
Revisornævnet. Underviser er
endvidere formand for FDR Foreningen
Danske Revisorer.
Kursusdato:
Den 10.11.2020 Kl. 9.00 – 16.30

Kursussted: Kollekolle, Værløse
Målgruppe:
Kurset er målrettet godkendte revisorer
Der er morgenmad fra 8.30
og assistenter med nogle års erfaring.
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Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5
timer

Corona slutopgørelser – for revisorer og bogholdere
____________________________________________________________________________________________________________________
Corona slutopgørelser – for revisorer og
bogholdere. Senest 8/12-2020 skal der
indsendes slutopgørelser for alle
kompensationspakkerne. Men hvordan
opgøres de konkret?
Dette kursus fokuserer på slutopgørelserne
som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.
Det er relevant for ordningen for
kompensation for faste omkostninger,
ordningen for kompensation for
selvstændige og freelancere og
ordningen for løn til hjemsendte
medarbejdere.
Vi går relativt meget i detaljer med
opgørelserne, og laver regneeksempler
på hvordan opgørelserne skal se ud. Dertil
kommer at vi bruger en del tid på at
diskutere detaljerne i opgørelserne,
herunder drøfter af skønsposter og forhold
der ikke uden videre kan afgøres.
Målgruppe
Revisorer (godkendte eller ikkegodkendte) bogholdere og
medarbejdere.
Mål
Efter kurset har du overblik over de mest
almindelige slutopgørelser for
hjælpepakkerne.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
✓Eksempler på slutopgørelser.
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✓Sammenhæng med klageadgang
✓Efterregulering ved ændring i
kompensations-procenter.
✓Er der noget som efterreguleres
automatisk, eller skal man gøre
opmærksom på alt?
Slutopgørelse for hjælpepakke
kompensation for selvstændiges
omsætningstab.
✓Medarbejdende ægtefælle. Krav om
overskud i 2020.

✓Opgørelse af, om der skal
tilbagebetales (bestemte
indkomstkategorier over 800.000 kr.).
✓Opgørelse af indkomsttab og
lukkeperiode.
Slutopgørelse for hjælpepakke
kompensation for faste udgifter.
✓Skønsposter, som vi nu ved mere om.

✓Skønsposter, der stadig ikke kan afklares.
✓Regulering der skete ved ansøgning. Er
der mulighed for at kræve denne
annulleret?
✓Opgørelse af indkomsttab og
lukkeperiode.
✓Ekstraordinær vækst /
referenceperiode.
✓Opgørelse af underskud.

Slutopgørelse for hjælpepakke
lønkompensation for hjemsendte
medarbejdere.
✓Hvad hvis man ikke overholdt 30% hele
tiden?

✓Og hvad hvis man ikke overholdt 30% i
snit?
Forudsætninger
Kendskab til
hjælpepakker,
regnskab og revision.
Underviser Bjarne
Aalbæk er
statsautoriseret
revisor, og en meget
anvendt underviser i
revisorverdenen.
Bjarne leder Faglig
Afdeling a/s.
Godkendt
efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige
standarder 7,5 timer
Kursusdato: Den 12.11.2020 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.30

Aktuel moms 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

Programpunkter på heldagskursus om
aktuel moms og andre afgifter:
1. Gennemgang af lovændringer,
væsentlige ændringer af praksis
mv.
2. Fast ejendom – brush up med
seneste udvikling i praksis, herunder:
a. KPC-dommen
b. Udtagningsmoms ved
ændret hensigt

3. Overdragelse af virksomhed –
gennemgang af udvalgte cases

Kursusdato:
Den 17.11.2020 Kl. 9.00 – 16.30

4. Gennemgang af relevante
enkeltafgørelser

Kursussted: Kollekolle, Værløse

5. Handel med udlandet
a. Brexit
b. Opsamling på ændringer i
øvrige lande som følge af
Covid-19
c. Udvalgte problemstillinger
6. Energiafgifter
a. Overblik
b. Styresignal giver mulighed
for at undlade måling
c. Øvrige ændringer

Der er morgenmad fra 8.30

Målgruppe Alle

Underviser Søren Engers er kendt af de
fleste der beskæftiger sig med regnskab,
skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO,
Ernst & Young samt Timetax er Søren i dag
primært tilknyttet Baker Tilly.
Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige
standarder 7,5 timer
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Erklæringer på særlige regnskaber,
fx projekter, tilskudsregnskaber, aktieombytning mv.

Når revisor skal afgive erklæring på
særlige regnskaber, opstår tvivlen.
Hvornår skal erklæringen ”vendes om”,
hvornår skal SOR-standarderne
overholdes, hvornår skal der ske udtalelse
om ledelsesberetning, hvornår skal man
udtale sig om ledelsesansvar mv.?
På dette kursus gennemgår vi forskellige
erklæringstyper på ”alternative”
opgørelser, som fx likvidationsregnskaber,
aktieombytning, apport-indskud,
regnskaber hvor der indgår tilskud som
kræver at standarder om offentlig revision
følges, fusion, spaltning osv. Vi kigger på
erklæringsbekendtgørelsens
bestemmelser for de enkelte erklæringer,
samt hvis revisionsstandarder der er
relevante for erklæringerne. Kurset
indeholder mange forskellige erklæringer,
og derfor tillader tiden ikke en
dybdegående gennemgang af hver
enkelt erklærings-type, og dét arbejder
der ligger forud for, men et godt overblik.
Der lægges vægt på en dialogbaseret
undervisning, så man undgår en teoretisk
gennemgang af områder, men at denne
bliver mere praktisk anlagt.
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Målgruppe
Godkendte revisorer og ledende
medarbejdere, der har kendskab til
revisionsprocessen.

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagerne inddrages i debat.

Underviser Bjarne Aalbæk er
statsautoriseret revisor, og en meget
Mål
anvendt underviser i revisorverdenen.
Efter kurset har du overblik over typiske
problemområder ved udførelse af revision. Bjarne leder Faglig Afdeling a/s.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
✓Erklæring på projektregnskaber, hvor
tilskuddet skal overholde standarderne for
offentlig revision

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

✓Erklæring på likvidationsregnskaber

Den 26.11.2020 Kl. 9.00
– 16.30

✓Fusion

Kursusdato:

✓Spaltning
✓Omregistrering IVS → ApS
✓Aktieombytning
✓Apportindskud
✓Erklæringer om Corona
✓M.fl.

Kursussted:
Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra
8.30

Sæson Kickoff
________________________________________________________________________________________________________________________
Dette kursus er for dig der i forvejen føler
dig godt klædt på alle områder. Vi
ajourfører dig på én dag med de
væsentligste nyheder indenfor regnskab,
revision, skat, moms, selskabsret, erklæring
og revisorloven.

Kursusindhold:
Dagen er et kursus præget af debat med
hovedvægten på de væsentligste
ændringer til de regler som revisorer
anvender i dagligdagen.
Vi gennemgår bl.a.:

De regler som revisor arbejder efter i
dagligdagen ændres konstant, og det
kan være en stor udfordring at holde styr
på alle nyheder, især når hverdagen
bliver travl i statussæsonen.
Vi gennemgår alle revisors områder i
hovedtræk, hvad du skal huske på når
højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset
placeres optimalt i starten af sæsonen,
hvor godkendte revisorer og
medarbejdere har brug for en reminder
på, hvad der er vigtigt lige nu.

Nyheder i regnskabsreglerne

Underviser Bjarne Aalbæk er
statsautoriseret revisor, og en meget
anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne leder Faglig Afdeling a/s.

Nyheder i selskabsreglerne
Aktuelle afgørelser fra
Erhvervsankenævnet.
Oversigt over nyheder i skatteretten.
Overfladisk overblik over nyheder i moms.
Nyheder inden for selskabsret.
Nyheder i revisorlovgivningen,
kvalitetskontrol, sanktioner mv.
Ændrede revisionsstandarder.
Aktuelle afgørelser fra Revisornævnet.

Målgruppe
Målgruppen er revisorer der udarbejder
årsrapporter, reviderer, rådgiver og
beregner skat og moms.

Hovedpunkterne fra den senest
gennemført offentlige kvalitetskontrol.

Mål
Efter kurset har du overblik over de
væsentligste ændringer til
regnskabsreglerne, revisionsreglerne,
revisorloven, skattereglerne og moms i
hovedtræk.

Undervisningsform
Undervisningen sker som en kombination
af indlæg og diskussioner.
Kursusdeltagernes inddrages i debat.
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Kursusdato: Den 20.1.2021 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.30

Evt. ændringer i hvidvaskloven

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 4 timer
Anden relevant lovgivning og faglige
standarder 3,5 timer

Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger
Formål

•

Et kursus for praktikere afholdt af
praktikere med stor erfaring i
andelsboligforeninger og ejerforeninger
set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset •
være i stand til at overskue revisionen og
regnskabsudarbejdelsen samt andre
•
relevante emner for andelsbolig- og
•
ejerforeninger samt kende faldgruber for
revisor.
Indhold
Kurset vil være en gennemgang af:
•
•
•

•
•

•
•

Lovgivning (lov om andelsboligforeninger)
Vedtægter (ABFs standardvedtægter)
Regnskabspraksis og god regnskabsskik
(gennemgang af Erhvervsstyrelsens
modelregnskab)
Nøgletal i andelsboligforeningsregnskaber
og revisionen heraf
Særlige revisionsområder og eksempel på
revisionsplan. Hvordan dokumenteres
ejendommens
værdiansættelse
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og udfordringer i denne forbindelse?
Afgørelser fra revisornævnet,
erstatningssager mod revisorer ved
domstolene vedrørende andelsboliger
samt andre relevante områder
For ejerforeninger gennemgås lov om
ejerlejligheder
Normalvedtægten for ejerforeninger
Regnskabspraksis for ejerforeninger og
mangel på god regnskabsskik?
(gennemgang af model)
Særlige revisionsområder og eksempel på
revisionsplan
Afgørelser fra revisornævnet vedrørende
ejerforeninger samt andre relevante
områder
Derudover vil kurset også indeholde et
kort indlæg om revisors problemer ved
medvirken til opstilling af budget,
erklæring eller mangel på samme mv.
Der vil være tid til praktiske eksempler og
gensidig erfaringsudveksling på kurset.

Kursusmaterialet er en omfattende
samling af lovgivning, vedtægter,
revisionsplan, revisornævnssager og
domstolsafgørelser, som er rar at have i
reolen, hver gang man reviderer en
andelsbolig- eller ejerforening.
Målgruppe
Revisorer på flere niveauer samt andre
medarbejdere i revisionsfirmaer.
Kursusdato: Den 26.1.2021 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle, Værløse
Der er morgenmad fra 8.30
Undervisere er Thøger Rude Andersen,
registreret revisor, partner hos TT Revision
og Torben Madsen, statsaut. Revisor,
partner hos TT Revision.
Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 4 timer
Anden relevant lovgivning og faglige
standarder 3,5 timer

Aktuel Skat
Skatteretten ændres næsten konstant,
ligesom der løbende afsiges en lang
række domme og kendelser af betydning
for den skattemæssige stilling.
Kurset er et heldagskursus, hvor årets
samlede nye skatteregler gennemgås, så
både medarbejdere og chefer er godt
rustede til den forestående
regnskabssæson.
Kurset har til formål at give deltagerne en
update på de seneste lovændringer og
afgørelser på skatteområdet.

problemstillingerne anskues med
praktikerens øjne.
Når kurset er gennemført, har du styr på:
•
•

Årets samlede nye skatteregler
Du bliver klædt på til den
kommende regnskabssæson

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål
og komme ind på andre aktuelle emner,
der måtte interessere deltagerne.

Underviser Martin K. Jensen er direktør hos
Revitax A/S. Martin er cand.jur.,
skatterevisor og har en master i skat (MTL)
Indhold
og har været ansat hos Revitax siden
2004. Han har i en lang årrække undervist i
Kursets indhold vil afhænge af de
skatteret for studerende, revisorer og
lovændringer og afgørelser, der
ansatte hos skattemyndighederne,
gennemføres henholdsvis træffes i løbet af herunder bl.a. på
skatterevisoruddannelsen, den
året. Det er dog formålet at sprede
kursusindholdet ud over flere skatteretlige skattefaglige efteruddannelse,
kommunomuddannelsen, manuduktion
discipliner.
for studerende på cand.merc.aud. mv.
Målgruppen for kurset er primært revisorer Martin har i øvrigt været eksaminator,
censor og forfattet eksamensopgaver.
og andre, der på tilsvarende vis
Herudover har Martin skrevet en række
beskæftiger sig med skatteretlige
artikler i Tidskrift for Skatteret.
problemstillinger.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i
aktuelt stof og er tilrettelagt således, at
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Kursusdato: 28.1.2021 Kl. 9.00 – 16.30
Kursussted: Kollekolle
Der er morgenmad fra 8.30

Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige
standarder 7,5 timer

Øvrige oplysninger
Kursuspriser:
Halvdagskurser (uden frokost)

1.500 kr.

Heldagskurser

2.400 kr.

2 halvdagskurser samme dag
(samme person)

2.400 kr.

Frokost v/halvdagskurser

220 kr.

Alle priser er ekskl. moms.
Alle heldagskurser er inkl. frokost.
Det samme gælder hvor man deltager i 2
halvdagskurser på én dag.
Afbud:
Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset,
refunderes betalt kursusafgift med fradrag
af gebyr på kr. 200. Ved afbud indenfor 3
uger før kurset vil der ikke ske refusion af
betalt kursusafgift.

Efteruddannelse for godkendte revisorer:

Kursusmateriale:

Med ny efteruddannelsesbekendtgørelse
gældende fra 1. september 2019
reduceres de fagområder som revisor skal
tage efteruddannelse indenfor fra 3 til 2
således, at fagområderne fremadrettet er:

Alt kursusmateriale fremsendes til
deltagerne pr. mail inden kursets start.
Kursusmateriale leveres enten i PDF eller i
Powerpoint format.

1. Revisions- og erklæringsområdet
2. Anden relevant lovgivning og faglige
standarder
Fagområdet ”Indirekte og direkte skatter”
udgår som selvstændigt fagområde, men
er indeholdt i ”Anden relevant lovgivning
og faglige standarder”.
Godkendte revisorer skal fortsat
gennemføre 120 timers dokumenteret
efteruddannelse over en 3-årig periode.

Kursusevaluering:
Der uddeles evalueringsskemaer på alle
kurser som bedes udfyldt og afleveret
inden man forlader kursusstedet.
Kursussted:

Indeværende periode på 3 år løber fra 1.
januar 2018 til 31. december 2020.

Alle kurser afholdes på Kollekolle,
Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse.

Alle heldagskurser tæller 7,5 timer og alle
halvdagskurser tæller for 3,5 til 4 timer.

Tilmelding:

En godkendt revisor vil således kunne
opfylde efteruddannelseskravet på de
120 timer ved at deltage i, hvad der svarer
til 16 heldagskurser.
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Vi har indskærpet overfor vores
undervisere at alt kursusmateriale bør
forsynes med sideantal og
indholdsfortegnelser, med henblik på at
gøre materialet mere tilgængeligt såvel
på selve kurset som efterfølgende.

Man tilmelder sig ved at sende en mail til
kursussekretær Herdis Hauge: hj@skatraad.dk med navn, firma, adresse samt emailadresse på deltageren. Tilmeld meget
gerne flere deltagere samtidig.

