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Sæt en uge af i starten af september, tag med Fak-
ta Kurser til Mallorca og giv dine kompetencer et 
seriøst boost!

Du får et praktisk orienteret undervisningsforløb, der hver dag 
byder på ny, aktuel og relevant viden.

På én enkelt uge øger du dit faglige niveau betydeligt. Samtidig 
gennemfører du din årlige efteruddannelse og kan sætte 40 ti-
mer ind på efteruddannelseskontoen!

Der er også rigtig gode chancer for at få nogle gode og givende 
stunder i selskab med kolleger fra hele landet!

”Der var en meget, meget god stemning, hvor det sociale samvær var helt 
i top. Det var en rigtig god uge,” 
beskriver en deltager et tidligere Fakta Kursus i udlandet.

GODKENDT EFTERUDDANNELSE
Kurset opgraderer dig på en lang række områder, der er rele-
vante for godkendte revisorer og ledende medarbejdere i revisi-
onsvirksomheden.

De 40 godkendte efteruddannelsestimer, du optjener med Fakta 
Kurser på Mallorca, fordeler sig således: 
•  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.

UNDERVISERE
Bjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt un-
derviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer 
og har desuden en fortid i DREFO-sekretariatet.

Torben Bagge, advokat (H), partner i advokatfirmaet Tommy 
V. Christiansen. Leder firmaets skatteproces-afdeling. Er forfat-
ter til en lang række artikler, primært offentliggjort i TfS og 
Revision & Regnskab. Medlem af bestyrelsen for Danmarks 

Skatteadvokater. Ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på 
Aarhus Universitet. Fast underviser på Master i SKAT. Hyppigt 
anvendt skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i 
advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Har bl.a. været ansat i 
Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Har betyde-
lig undervisningserfaring.

Lidt praktik om undervisningen
Der er ingen undervisning på ankomstdagen lørdag den 5. sep-
tember og hjemrejsedagen lørdag den 12. september. 
Torsdag den 10. og fredag den 11. september 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 Mallorca den 5. september kl. 17.15
Hjemrejse fra Mallorca til Kastrup den 12. september kl. 21.20

Afrejse fra Billund til Mallorca den 5. september kl. 07.20
Hjemrejse fra Mallorca til Billund den 12. september kl. 11.15

Afrejse fra Billund til Mallorca den 5. september kl. 15.30
Hjemrejse fra Mallorca til Billund den 12. september kl. 19.25

Sådan bor du
Du bor centralt i den hyggelige by Santa Ponsa på Hotel Pio-
nero/Santa Ponsa Park med all inclusive. Så behøver du ikke 
bekymre dig om måltiderne - dem får du serveret på hotellets 
delikate og indbydende buffet.

Pionero/Santa Ponsa Park er et hotel med hyggelige poolområ-
der og et væld af faciliteter. 
Adresse: Calle Puig des Teix 5 / 3 • ES 07180 Santa Ponsa 
Mallorca • Spanien • Tlf. 0034 971 69 01 11

Program i overskrifter
Søndag 
Kl. 8.30-13.30 Aktuel regnskab v/Bjarne Aalbæk
 En gennemgang af aktuelle ændringer i regn-

skabslovgivningen. Der vil være en del ændrin-
ger til årsregnskabsloven. Gennemgang af de 
ændrede størrelsesgrænser og metode for fravalg 
af revision (der vil være nogle bl.a. moderselska-
ber, der fremover ikke kan fravælge revision). 

 Derudover ændringer til selskabsloven, regn-
skabsafgørelser i erhvervsankenævnet, afgørel-
ser i regnskabskontrollen mv.

Kl. 13.30-16 Pause

Kl. 16-20 SKAT v/Torben Bagge og Jørgen Frausing
 Gennemgang af udvalgt ny skattelovgivning 

vedtaget i folketingsåret 2014/2015 og udvalgte 
nye styresignaler. 

 Gennemgang af seneste nyt i forhold til mulig-
hederne for at udføre arbejde, herunder deltage 
i bestyrelsesmøder i Danmark uden at det med-
fører indtræden af fuld skattepligt til Danmark.

Mandag
Kl. 8.30-13.30 Årsregnskabsloven v/Bjarne Aalbæk
 Praktisk gennemførelse af ændringer i regnska-

berne som følge af ændringerne i årsregnskabs-
loven. Hvordan skal dette beskrives? Medfører 
det ændret regnskabspraksis? Tal-eksempler på 
ændrede beregninger som følge af ændringer i 
lovgivningen.

Kl. 13.30-16 Pause. 

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

herunder nyeste praksis for kvalitetskontrollan-
ter, aktuelle afgørelser fra Revisornævnet, evt. 
ændrede IASerne, standarder om andre erklæ-
ringer med sikkerhed.

Tirsdag
Kl. 8.30-13.30 Udvidet gennemgang - Advanced v/Bjarne Aal-

bæk
 En gennemgang af særlige forhold, når der afgi-

ves erklæring om udvidet gennemgang. Herun-
der en gennemgang af reglerne omkring going 
concern, nærtstående parter, efterfølgende begi-
venheder, besvigelser. Og en gennemgang med 
eksempler på, hvordan revisor skal håndtere sit 
arbejde, hvis man i ISA-revisionstilfælde ville 
tage forbehold, fordi regnskabet er forkert. Eller 
forbehold for manglende bevis.

Kl. 13.30-16 Pause

Kl. 16-20 SKAT v/Torben Bagge og Jørgen Frausing 
 Gennemgang af de praktiske erfaringer med lov-

indgrebet mod udnyttelse af virksomhedsskatte-
loven og øvrige udvalgte spørgsmål vedrørende 
virksomhedsskatteordningen.

 Gennemgang af mulighederne for at undgå util-
sigtet beskatning, herunder mulighederne for at 
gøre brug af omgørelse, selvangivelsesomvalg og 
bindende svar. 

Onsdag
Kl. 8.30-13.30 Assistance - Advanced v/Bjarne Aalbæk
 En gennemgang af særlige forhold, når revisor 

laver assistanceerklæringer. Hvad gør man ved 
going concern? Kan en assistanceerklæring være 
forkert som følge af et ulovligt lån? Hvordan 
med datterselskaber, som ikke har fået revideret 
deres regnskaber? Hvad med skævvredne priser 
ved handel med hovedaktionær? Osv.

Kl. 13.30-16 Pause

Kl. 16-20 SKAT v/Torben Bagge og Jørgen Frausing
 Gennemgang af seneste nyt vedr. aktionærbe-

skatning, herunder praktiske erfaringer med 
reglerne om aktionærlån og hvordan man i prak-
sis håndterer aktionærlån bedst muligt set med 
den låntagende aktionærs øjne.

 Gennemgang af udvalgte nye afgørelser.



 

faktakurser.dk

Fritid       
Selv om du tager til Mallorca for at blive klogere, så er der pau-
ser! Du kan dase på hotellet og nyde din All Inclusive.

Eller du kan bruge pauserne aktivt, hvis du ønsker det.

Golf på Mallorca
Der er fine muligheder for at spille golf på Mallorca, der har 20 
golfbaner i topklasse.  Golfbanen i Santa Ponsa er en af øens 
ældste baner og regnes af mange for én af de bedste.
Hvis der er stemning for det - og nok deltagere, der spiller golf - 
arrangerer Fakta Kurser en turnering.

Cykling på Mallorca
Du kan også leje racercykler eller mountainbikes og rulle en 
tur på gode cykelruter. Der er terræn for enhver smag og form: 
kuperet terræn og flade strækninger.
Fakta Kurser hjælper gerne med en fælles tur, hvis det ønskes. 

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.

Priser
Ved køb inden 1. maj 2015
Kursist i enkeltværelse: 19.998 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 17.998 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 26.196 kr.

Ved køb af mindst 10 kursuspladser samtidigt 
inden 1. maj 2015 
Kursist i enkeltværelse: 17.798 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 15.698 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 23.696 kr.

Ved køb efter 2. maj 2015
Kursist i enkeltværelse: 20.998 kr.
Kursist i delt dobbeltværelse: 18.998 kr. pr. kursist
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 27.196  kr.

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. juli 2015


