
Flyt skolebænken til Costa del Sol
Hiv en enkelt uge ud af kalenderen og fyld din kompetence-tank op for det næste års tid!

Kort sagt: Flyt skolebænken sydpå, nyd varmen og bliv klogere på dit fagfelt.

UDLAND 2017
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AFREJSE SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER 2017
HJEMREJSE SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER 2017
Luk øjnene og læn dig tilbage.
Lad tankerne flyve sydpå.

Lige nu drømmer du. Men det kan sagtens blive 
virkelighed.

 
VI GØR SÅDAN HER:
• Du flytter skolebænken til Costa del Sol.
• Vi flyver branchens bedste undervisere ned til dig og sørger 

for gode og fornøjelige medkursister.
• Tag gerne konen, manden eller kæresten med!

EN KUFFERT FULD AF FORDELE
Når du flytter skolebænken til Costa del Sol, fylder Fakta Kur-
ser din kuffert med fordele.

Du får bl.a.:
• 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af nogle af revi-

sorbranchens bedste og mest efterspurgte undervisere
• All Inclusive på hotellet
• Valgfri afrejse fra København, Billund eller Aalborg
• Fri transfer til og fra lufthavnen på Costa del Sol
• Mad ombord på flyet
• En afslutningsmiddag med generøse indslag
• Mulighed for at deltage i en arrangeret udflugt sammen med 

de andre kursister og ledsagere
• Chancen for at blive del af et hyggeligt fællesskab med de 

andre i gruppen
• Indfriet din drøm om at spille golf under sydens sol – eller 

du kan lave absolut ingenting – når der ikke er undervisning

ET ÅRS EFTERUDDANNELSE PÅ ÉN UGE
Som skrevet, så klarer du et helt års obligatorisk efteruddan-
nelse på blot en uge, når du flytter skolebænken til Costa del Sol 
med Fakta Kurser.

Du får de 40 timers efteruddannelse gennem aktuel og spids-
kompetent undervisning. Når du sætter dig i flyet og rejser 
hjem, er du opdateret på det allerseneste inden for skat, regn-
skab og revision.

De mange efteruddannelsestimer fordeler sig sådan her:
• 17 timer i direkte og indirekte skatter
• 12,5 timer i retlige krav og standarder (regnskab)
• 10,5 timer i revision og erklæringer

MÅLGRUPPE
Kurset Flyt skolebænken til Costa del Sol er et meget intensivt 
efteruddannelsesforløb og er derfor hverken for charterturister 
eller badegæster! Tværtimod. 

Det er et skræddersyet kursus til dig, der er fagligt ambitiøs og 
vil være forrest på dit faglige felt og vide besked om det sidste 
nye. Du er indstillet på at blive undervist i koncentrerede doser.

Du er:
• Registreret eller statsautoriseret revisor
• Ledende medarbejder

UNDERVISERNE
Kim Wegener er statsautoriseret 
revisor med mange års praktisk erfa-
ring som revisor og underviser. Han 
deltager i Regnskabsrådets møder og 
har bl.a. været eksaminator og censor 
ved revisoreksamen. Kim har været 
underviser for Fakta Kurser gennem 
de seneste år.

Peter Thor Kellmer er statsautori-
seret revisor og partner i revisionsfir-
maet Beierholm. Han har mange års 
erfaring i revisionsbranchen og er en 
respekteret og anerkendt underviser. 
Peter har tidligere undervist på Fakta 
Kursers udlandskurser.

Jørgen Frausing er registreret revi-
sor og Senior Tax Manager i Advokat-
firmaet Tommy V. Christiansen. Han 
har tidligere været ansat i Foreningen 
Registrerede Revisorers skatteafde-
ling, ligesom han i mange år har været 
en fast samarbejdspartner og undervi-
ser hos Fakta Kurser.

Torben Bagge er advokat (H) og 
partner i Advokatfirmaet Tommy 
V. Christiansen. Han leder firmaets 
skatteproces-afdeling, der p.t. består 
af 14 jurister. Torben er forfatter til en 
række artikler, der primært er offent-
liggjort i TfS og Revision & Regnskab. 
Han er medlem af bestyrelsen for 
Danmarks Skatteadvokater og ekstern 
lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet. Han er 
tillige fast underviser på Master i SKAT. Endvidere optræder 
han hyppigt som skatte-ekspert i medierne. Torben har i mange 
år været underviser hos Fakta Kurser.
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LIDT PRAKTIK OM OPHOLDET
Vi ankommer til Costa del Sol søndag den 10. september og 
rejser hjem igen søndag den 17. september.
Der er ikke undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Fredag den 15. og lørdag den 16. september er fridage.
Vi arrangerer mindst én fælles middag, og hvis der er stemning 
for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles 
aktiviteter.

FAGLIGT PROGRAM
Mandag den 11. september 2017
Kl. 8.30-13 Skat v/Torben Bagge og Jørgen Frausing  
– Ny lovgivning 
• Vedtagne lovforslag Folketingsåret 2016/17 - herunder 

• Nedsættelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte 
• Ændringer af regler i forhold til EU-lovgivning og EU-

domme 
• Justering af fondes konsolideringsfradrag
• Ændringer af vurderingsloven
• Forhøjelse af bundskat
• Kildeartsbegrænsninger af underskud fra fysiske perso-

ners investeringer i visse anpartsprojekter
• Kursgevinstbeskatning for fysiske personer - gevinst og tab 

på fordringer
• Nye udvalgte styresignaler

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Aktuelt regnskab v/Kim Wegener
• Årsregnskabsloven, kvalitetskrav og grundlæggende forud-

sætninger
• Størrelsesgrænser i årsregnskabsloven
• Krav for regnskabsklasse A
• Regnskabsregler for mikrovirksomheder
• Krav til ledelsespåtegning og ledelsens beretning
• Anvendt regnskabspraksis og behandling af ændringer
• Regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl
• Begivenheder efter balancedagen
• Tilgodehavender og gæld - amortiseret kostpris
• Forudbetalinger og periodeafgrænsningsposter
• Egenkapital, bundne og frie reserver
• Notekrav til årsregnskabet

Tirsdag den 12. september
Kl. 8.30-13 Aktuel revision v/Peter Thor Kellmer
• Den nye revisorlov i praksis
• Revisionspåtegning og modificerede påtegninger
• Erklæringsbekendtgørelse - opdateret
• Dokumentation af risici for væsentlige fejl
• Praktiske dilemmaer ved revision af skøn og usikkerheder

Kl. 13-16 Pause 

Kl. 16-20 Skat v/Torben Bagge og Jørgen Frausing - 
Muligheder og problemstillinger for personer, der 
driver virksomhed i selskabsregi 

• Generationsskifte ved forlods udbytteret   
• Praktisk håndtering af aktionærlån
• Medarbejderaktier
• Seneste nye udvikling vedrørende maskeret udlodning

Onsdag den 13. september
Kl. 8.30-13 Udvalgte regnskabsmæssige fokus-
områder v/Kim Wegener
• Indtægter
• Entreprisekontrakter
• Op- og nedskrivninger
• Investeringsejendomme
• Udviklingsprojekter
• Indregning af kapitalandele
• Tilskud
• Fremmed valuta
• Afledte finansielle instrumenter
• Leasing

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-17 Ny lov om hvidvask og ny lov om person-
data /v Torben Bagge  

Kl. 17-18 Ny skattekontrollov/skatteindberetningslov 
v/Torben Bagge

Kl. 18-20 Etiske regler og revisors uafhængighed
 v/Peter Thor Kellmer
• Revisors uafhængighed i forskellige erklæringssituationer
• Risici for manglende uafhængighed og sikkerhedsforanstalt-

ninger
• Rotation og Cooling off 
• Til- og fratræden af revision

Torsdag den 14. september
Kl. 8.30-13 Regnskab, revision og erklæringer 
v/Kim Wegener og Peter Thor Kellmer
• Kvalitetskontrol og kendelser fra Revisornævnet
• Forbehold og modificerede påtegninger
• Udfordringer med dagsværdier i årsrapporten
• Revision og regnskabsmæssig behandling af negativ udskudt 

skat
• Udvalgte praktiske problemer som følge af ”ny” årsregnskabs-

lov
• Anvendt regnskabspraksis, noter og anden præsentation i års-

rapporten

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Skat v/Torben Bagge og Jørgen Frausing 
• Skat aktuelle indsatsområder     

• Virksomhedsskatteordningen
• Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse
• Bødesager
• Omkostningsgodtgørelse for selskaber
• Handleplan 2025   
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faktakurser.dk

UNDERVISNINGSMETODE
Som deltager på udlandskurset Flyt skolebænken til Costa del 
Sol bliver du en del af et meget koncentreret og aktivt under-
visningsforløb. I debatterer emnerne undervejs og gennemgår 
interessante cases, der alle sammen relaterer sig til de enkelte 
emner i undervisningen.

AFREJSE OG ANKOMST
Afrejse fra Kastrup til Costa del Sol 
den 10. september 2017 kl. 16.15.
Ankomst til Costa del Sol kl. 20.00.
Hjemrejse fra Costa del Sol til Kastrup 
den 17. september 2017 kl. 21.00.
Ankomst til Kastrup kl. 00.45.

Afrejse fra Billund til Costa del Sol
den 10. september 2017 kl. 07.00.
Ankomst til Costa del Sol kl. 10.35.
Hjemrejse fra Costa del Sol til Billund 
den 17. september 2017 kl. 21.25. 
Ankomst til Billund kl. 00.45.

Afrejse fra Aalborg til Costa del Sol 
den 10. september 2017 kl. 16.40.
Ankomst til Costa del Sol kl. 20.25.
Hjemrejse fra Costa del Sol til Aalborg
den 17. september 2017 kl. 11.35. 
Ankomst til Aalborg kl. 15.10.

HER SKAL DU BO
Du skal bo på Hotel Sol Principe, der giver dig direkte adgang 
til en indbydende strand.
Samtidig bor du tæt på Torremolinos centrum (2 km).
Malaga ligger blot 15 km fra hotellet og kan nås med bus, der 
standser lige uden for hotellet.
Hotel Sol Principe har sin egen shopping-gade med frisør, fiske-
spa, massage og en lille kiosk. Hotellet har flere barer, caféer og 
restauranter, hvoraf nogle er mod betaling.
Dit ophold er All Inclusive.

ADRESSE
Paseo del Colorado 26, Torremolinos, 29620 Malaga, Spanien.

GOLF PÅ COSTA DEL SOL
Solkysten er beriget med flere end 50 golfbaner.
På din kursus-tur med Fakta Kurser Udland til Costa del Sol, 
tilbyder vi dig en eksklusiv golfpakke, hvor du kan spille på en 
eller to af de allerbedste baner:
• Parador Golf, der er Andalusiens ældste golfbane med mas-

ser af vind fra Middelhavet
• Torrequebrada Golf, der er kuperet og har lynhurtige greens
Tilbuddet om at spille golf er en frivillig ekstra mulighed som 
du kan tilkøbe.

Du har to muligheder:
Golftilbud 1: 1 x greenfee på Parador Golf
Pris: 840 kr. inklusiv transport af dig og din golftaske til og fra 
banen.

Golftilbud 2: 2 x greenfee på Parador Golf og Torrequebrada 
Golf.
Pris: 1.650 kr. inklusiv transport af dig og din golftaske til og 
fra banen.

Sådan tilmelder du dig golf:
Send en mail til lij@bravotours.dk senest d. 26/6 2017 med føl-
gende info:
Navn:
Billetnr.:
Ønske om golf pakke 1 eller 2:
HCP:
Hjemmeklub:
 
Herefter modtager du en opdateret billet, hvor golf er påsat.

PRISER
Ved køb senest 1. april 2017
• Kursist i delt dobbeltværelse: 17.898 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 19.798 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 29.496 kr.

Ved køb fra 2. april 2017
• Kursist i delt dobbeltværelse: 18.898 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 20.798 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 30.796 kr.

BETALING
Vi sender to fakturaer til dig:
• En vedr. rejsen. Den kommer på mail fra Bravo Tours
• En vedr. kurset. Den kommer på mail fra Fakta Kurser

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

TILMELDINGSFRIST 
Den 10. juli 2017

PS. De sidste år er pladserne på vores udlandskurser 
blevet afsat HURTIGT. 
Så du skal nok ikke vente for længe med at tilmelde dig, hvis du 
vil sikre dig en plads!
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