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UDLAND 2015



Tag en bid af Det Gode Liv med en uges kvalifi-
ceret og kvalificerende efteruddannelse på Gran 
Canaria. 

Du optjener 40 godkendte efteruddannelsestimer på én uge i 
luksuriøse omgivelser med all inclusive.

Når du flytter skolebænken til Gran Canaria får 
du:
•  Forøget dine revisorfaglige kompetencer
•  Undervisning af to af branchens mest kompetente undervi-

sere
•  Varme og god forplejning med all inclusive på et førsteklasses 

hotel
•  Unik mulighed for at bygge og dyrke et fagligt netværk
•  Mulighed for at spille golf

Godkendt efteruddannelse
Du bliver opgraderet på en lang række relevante områder.

Med Fakta Kurser på Gran Canaria optjener du 40 godkendte 
efteruddannelsestimer, der fordeler sig med:
•  10 timer i ’Revision og erklæringer’
•  16,5 timer i ’Retlige krav og standarder’
•  13,5 timer i ’Direkte og indirekte skatter’.

Målgruppe
Kurset passer perfekt til dig, der er
• godkendt revisor
•  ledende medarbejder

Underviserne
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt un-
derviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer 
og er kvalitetskontrollant.

Søren Engers Pedersen, momsdirektør i Timetax A/S. Sø-
ren har 20 års erfaring i arbejdet med moms og afgifter. Herud-
over er han forfatter til Momsmanualerne og til Moms 1-4, som 
er fagbøger/undervisningsbøger om moms. 

LIDT PRAKTIK OM UNDERVISNINGEN
På ankomstdagen lørdag den 17. oktober og hjemrejsedagen lør-
dag den 24. oktober er der ikke undervisning.
Torsdag den 22. og fredag den 23. oktober er fridage. 
Der bliver arrangeret mindst en fælles middag og evt. andre 
fælles aktiviteter.

Undervisningsmetode 
Der er indlagt debat og cases, og du bliver en del af et aktivt 
undervisningsforløb.

Afrejse og hjemkomst
Afrejse fra Kastrup til Gran Canaria den 17. oktober, vi afventer 
flytider
Hjemrejse Gran Canaria til Kastrup den 24. oktober, vi afventer 
flytider

Afrejse fra Billund til Gran Canaria den 17. oktober , vi afventer 
flytider
Hjemrejse Gran Canaria til Kastrup den 24. oktober , vi afven-
ter flytider

Undervisningen forløber således:
Søndag 
Kl. 8-13 Aktuel regnskab v/Bjarne Aalbæk
 En gennemgang af aktuelle ændringer i regnskabs-

lovgivningen. Der vil være en del ændringer til års-
regnskabsloven. Gennemgang af de ændrede størrel-
sesgrænser og metode for fravalg af revision (der vil 
være nogle bl.a. moderselskaber, der fremover ikke 
kan fravælge revision). Derudover ændringer til sel-
skabsloven, regnskabsafgørelser i erhvervsankenæv-
net, afgørelser i regnskabskontrollen mv.

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Skat og moms v/Søren Engers Pedersen
 En gennemgang af områder, hvor grænsefladen 

mellem moms og skat traditionelt volder problemer. 
Blandt emnerne er:

 •  Biler, herunder gennemgang af de særlige regler  
 om personbiler og vare-/lastbiler, fritagelse for re- 
 gistreringsafgift mv.

 • Reklame/repræsentation, herunder mødeserve- 
 ring, hotel- og restaurationsudgifter, sponsorater.

 •  Lønmodtager eller selvstændig – hvorfor skal pro- 
 blemstillingen vurderes?

 •  Personaleomkostninger, grundlæggende forudsæt- 
 ninger for fradrag - eksempler.

 •  Hobbyvirksomhed – den momsmæssige vurdering  
 adskiller sig på flere områder fra den skattemæs- 
 sige vurdering.

 •  Tab på debitorer.   

Mandag
Kl. 8-13 Årsregnskabsloven v/Bjarne Aalbæk
 Praktisk gennemførelse af ændringer i regnskaber-

ne som følge af ændringerne i årsregnskabsloven. 
Hvordan skal dette beskrives, medfører det ændret 
regnskabspraksis? Tal-eksempler på ændrede bereg-
ninger som følge af ændringer i lovgivningen.

Kl. 13-16 Pause 

Kl. 16-20 Aktuel revision v/Bjarne Aalbæk
 En gennemgang af aktuelle emner op til kurset, 

herunder nyeste praksis for kvalitetskontrollanter, 
aktuelle afgørelser fra Revisornævnet, evt. ændrede 
IASer, standarder om andre erklæringer med sikker-
hed.

Tirsdag
Kl. 8-13 Udvidet gennemgang - Advanced v/Bjarne Aalbæk
 En gennemgang af særlige forhold, når der afgives 

erklæring om udvidet gennemgang. Herunder en 
gennemgang af reglerne omkring going concern, 
nærtstående parter, efterfølgende begivenheder, 
besvigelser. Og en gennemgang med eksempler på, 
hvordan revisor skal håndtere sit arbejde, hvis man i 
ISA-revisionstilfælde ville tage forbehold, fordi regn-
skabet er forkert. Eller forbehold for manglende be-
vis.

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 International moms v/Søren Engers Pedersen
 En praktisk orienteret gennemgang med udgangs-

punkt i cases. 
 Vi sætter fokus på:
 • EU-handel med varer, herunder trekanthandel mv.
 • Handel med lande uden for EU
 • Handel med tjenesteydelser
 • Registrering i udlandet
 • Handel med elektroniske ydelser – status på de  

 nye regler
 • Tilbagesøgning af moms i udlandet

Onsdag
Kl. 8-13 Assistance - Advanced v/Bjarne Aalbæk
 En gennemgang af særlige forhold, når revisor laver 

assistanceerklæringer. Hvad gør man ved going con-
cern? Kan en assistanceerklæring være forkert som 
følge af et ulovligt lån? Hvordan med datterselska-
ber, som ikke har fået revideret deres regnskaber? 
Hvad med skævvredne priser ved handel med ho-
vedaktionær? Osv.

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Aktuel moms og afgifter v/Søren Engers Pedersen
 Deltagerne opdateres med de væsentligste ændrin-

ger på moms- og afgiftsområdet i løbet af 2015. Det 
endelige program tilrettelægges umiddelbart inden 
kurset og vil blandt andet omfatte:

 • Status på reglerne om omvendt betalingspligt,  
 relevante afgørelser mv.

 • Opdatering på fast ejendom, domme og kendelser
 • Ændringer i praksis, gennemgang af relevante sty- 

 resignaler
 • Enkeltafgørelser med bred interesse



 

http://faktakurser.dk

Sådan bor du
Hotel Gloria Palace Amadores er designet som et kæmpemæs-
sigt krydstogtskib med alle de mest luksuriøse faciliteter, du 
kan ønske dig. 

Hotellet har en fantastik beliggenhed. Uanset hvor du er på ho-
tellet, har du en betagende udsigt over havet. Der er forskudte 
niveauer med sol eller skygge. 

Pool-området oser af afslapning og tilbagelænet luksus midt 
mellem swimmingpools og solsenge. 

Der er en række smagfulde og indbydende restauranter og ba-
rer, hvor du kan forkæle ganen og nyde et godt glas.

Hotellet har wifi på fællesarealer og på værelserne.

Adresse
Avenida de la Cornisa s/n • Barranco de Amadores • Gran 
Canaria • Spanien • Tlf. 0034 928 128 510

Fritid
På hotellet er der et hav af faciliteter og underholdning både 
dag og aften. 

Du kan f.eks. forkæle dig selv i velværecentret med thalassote-
rapi, sauna, fitness, jacuzzi, massage eller akupunktur. 

Golf på Gran Canaria
Gran Canarias behagelige klima gør det muligt at spille golf 
hele året.
Hvis der er stemning for det og nok deltagere, der spiller golf, 
arrangerer Fakta Kurser en turnering.

Priser
Ved køb inden 1. juni 2015
Kursist i enkeltværelse: 21.998 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 20.798 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 34.796 kr.

Ved køb af mindst 10 kursuspladser samtidigt 
inden 1. juni 2015 
Kursist i enkeltværelse: 19.998 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 18.798 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 32.796 kr.

Ved køb efter 1. juni 2015
Kursist i enkeltværelse: 22.398 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 21.798 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 35.196  kr.

Betaling
Der fremsendes en faktura vedr. rejsen og en faktura vedr. kur-
set. 

Forsikring
Du kan tegne en erhvervsforsikring gennem Bravo Tours, der 
samarbejder med Gouda. 
Den koster 440 kr. om ugen.

Du kan tilmelde dig på følgende måder
Via hjemmesiden: faktakurser.dk
Kontakt os på tlf. 70 10 70 19
Sende mail til: lok@faktakurser.dk

Tilmeldingsfrist
1. september 2015


