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Kurser For Alle På Revisionskontoret
Fakta Kursers mission er at skabe og udbyde kurser og uddannelser, som 
højner den faglige kompetence hos dig, der arbejder i  revisorbranchen.

Vi laver kurser for alle ansatte på revisionskontoret.

   • Elever og revisorassistenter, der har været kort tid på kontoret.

   • Revisorassistenter og bogholdere, der har været der i lang tid.

   • Kandidater, der er på vej til eksamen.

   • Revisorer, der ønsker at få sine efteruddannelsestimer i hus.

   • De registrerede revisorer, der ønsker at blive klar til at blive 

      statsautoriserede revisorer.

   • Revisorer, der ønsker at deltage i netværksgrupper.
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 Den dag er det sidste udkald. 

Har du dine 120 obligatoriske efteruddannelsestimer?

Eller skal du have en kvalificeret hånd?!
- vi hjælper dig gerne med at komme godt i mål!

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

31. december 2014 

Daglykkevej 11 * 2650 Hvidovre * Tlf. 7010 7019 * CVR.nr. 32 34 21 67
http://faktakurser.dk * lok@faktakurser.dk
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Aktuel regnskab, revision og erklæringer

Andelsboligforeninger

ISA 4 Moder/datter – Regnskab og revision/600-699

Fonde / selvejende institutioner og foreninger

Koncernregnskab og -revision

Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer

Omstrukturering, generationsskifte, køb/salg virksomhed

Sæson KickOff

Partnerselskaber (Halvdagskursus)

120 timer med Fakta Kurser (inkl. udlandskurset til Costa de Almeria)

Fuerteventura – 40 godkendte efteruddannelsestimer på en uge

Costa de Almeria – 40 godkendte efteruddannelsestimer på en uge

Læs ALT om det enkelte kursus på http://faktakurser.dk

Blandede Efteruddannelseskurser

Fakta Kurser Udland
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“Fakta Kurser er p.t. de bedste kursusudbydere på 
markedet. De har de bedste kurser. De har de bedste 
undervisere. De har de bedste lokaliteter. Og så 
har de de skarpeste priser.”

“Underviserne er passionerede omkring 
det, de gør, og de er supergode til at for-
midle stoffet knivskarpt.”

Mette Quottrup * registreret revisor * MQ Revision
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“Vi har brugt Fakta Kurser i flere sæsoner og er godt 
tilfredse med udbyttet. Valget af Fakta Kurser har ikke 
kun været en ledelsesbeslutning. Kurserne er i ligeså høj 
grad værdsat af de enkelte revisorer.”

“Der, hvor vi oplever værdi i forhold til kurser hos andre 
udbydere, er den meget praktiske indgangsvinkel, der 
ofte er på tingene.”

“Det betyder man altid har noget med hjem efter et 
kursus som kan bruges i dagligdagen på de opgaver man 
sidder med.”

Kenneth Bach Holmegaard
partner og statsautoriseret revisor
Multi Revision I/S
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Netværk i moms

Netværk i skat

Læs ALT om det enkelte kursus på http://faktakurser.dk

Grundlæggende Krav Til Revisor

Netværk For Revisorer

ISA 1 Dokumentation, revisionsprincipper og ansvar/200-299

ISA 2 Risici, væsentlighed og effektiv planlægning/300-499

ISA 3 Revisionens udførelse og revisionsbevis/500-599

ISA 5 Revisors erklæringer/700-799

ISA 7 – Udvidet gennemgang og review/2400

ISA 10 – Assistance, muligheder og risici/4410

Revision af kriseramt virksomhed

Revisors selskabslov

Kvalitetsstyring i praksis for SMV

Aktuel skat

Håndtering af skattesager

7



Eksamenstræningsopgaver

Interne kontroller og risikostyring i revisionsprocessen

Regnskabsklasse C – Yderligere krav

Koncernregnskab og -revision

Regnskabsklasse D og IFRS

Finansielle virksomheder og andre særlige virksomhedsformer

Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver

Omstrukturering, generationsskifte, køb/salg virksomhed

IT-Revision og generel revisorhåndtering af IT-beviser

Aktuel moms

Momslovens muligheder og faldgruber

Grænseflade mellem skat og moms

Netværk i moms

Læs ALT om det enkelte kursus på http://faktakurser.dk

Fra Registreret 
Til Statsautoriseret Revisor

Moms
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Savner Du Også De Gode Gamle Revisordage?
Dengang revisorer stod sammen

Var faglige sammen og festede på Nyborg Strand sammen?

Bare rolig - de gode tider er tilbage! 

Revisors Kombi Dage
18.-19. november 2014

8 temaer 4 faglige spor 2 dage 1 festmiddag

Kvalitetsstyring i praksis for SMV

Praktisk revision for SMV

Revision af kriseramt virksomhed

Interne kontroller og risikostyring i revisionsprocessen

Regnskabsklasse C – Yderligere krav

Forvaltningsrevision og særlige revisionsopgaver

IT-Revision og generel revisorhåndtering af IT-beviser

Arv & Dødsbo

Risici ved erklæringsafgivelse

Undgå Revisornævnet

Revision & Erklæringer
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Aktuel skat

Ejendomsavance og kapitalgevinster

Fradrag for driftsomkostninger

Grænseflader mellem skat og moms

Håndtering af skattesager

Godtgørelse af energiafgift mv.

Netværk i skat

Sommerkursus

Rå eksamenstræning til mundtlig kvalifakationseksamen

Regnskab A for bogholdere og revisorer

Virksomhedsordningen for begyndere

Virksomhedsordningen for øvede

Afstemninger i regnskabet

Skat

Revisorassistenter & Bogholdere

Eksamenstræningskurser
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Årsrapport for klasse A

Praktisk revision i SMV

Regnskabsklasse D og IFRS

Revisors selskabslov

Partnerselskaber i praksis

Læs ALT om det enkelte kursus på http://faktakurser.dk

Retlige Krav & Standarder

“Jeg fik al min efteruddannelse på Fakta Kurser 
Udland. Det var super optimalt. ”

“Der er mere tid til fordybelse, fordi man slip-
per alle de arbejdsopgaver, man har hjemme på 
kontoret. Der er ingen telefoner, der forstyrrer 
og man kan koncentrere sig fuldt ud om at lære 
noget. Og så var det samtidig rigtig hyggeligt 
rent socialt.”

Dorte Garsdal * registreret revisor * 2+ Revision
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Velkommen til efteruddannelse 
hos Fakta Kurser A/S

Besøg os på
http://faktakurser.dk

og læs ALT om de enkelte kurser

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Daglykkevej 11 * 2650 Hvidovre * Tlf. 7010 7019 * CVR.nr. 32 34 21 67
http://faktakurser.dk * lok@faktakurser.dk


