
Flyt skolebænken til Gran Canaria
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 LØRDAG DEN 28. OKTOBER 2017 
HJEMREJSE LØRDAG DEN 4. NOVEMBER 2017 

Er du typen, der kan lide at gøre tingene grundigt? 
Den, der gerne vil være fuldt ajour inden for regnskab, revision, 
moms og skat?
Og som hader at spilde tiden?

Så giv din efteruddannelse et seriøst boost og Flyt 
skolebænken til Gran Canaria!
Det kræver kun en uge af din tid!

EN UGE FULD AF GEVINSTER

selv og løfter dine kompetencer til et nyt niveau.

Konkret får du disse gevinster ud af at deltage i udlandskurset:
• 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af nogle af revi-

sorbranchens mest kompetente og efterspurgte undervisere
• Ophold på eksklusivt luksushotel med All inklusive
• Fri transfer til og fra lufthavnen på Gran Canaria
• Valgfri afrejse fra København eller Billund
• Afslutningsmiddag med fordelagtige indslag
• 
• Et nyt netværk blandt fagfæller
• Chancen for at svinge golfkøllen, tage en fantastisk tur på

racercykel eller slappe af, når der ikke er undervisning.

TAG ET ÅRS EFTERUDDANNELSE PÅ BLOT EN UGE
Selv om Fakta Kursers udlandskursus på Gran Canaria kun 
varer en uge, så får du taget et helt års obligatorisk efteruddan-
nelse.

har du fået 40 efteruddannelsestimer og uanede mængder af 
viden, der gør dig knivskarp på de nyeste tendenser inden for 
regnskab, revision, skat og moms.

De 40 obligatoriske efteruddannelsestimer, du får på kurset 
Flyt skolebænken til Gran Canaria, fordeler sig på denne måde:
• 19 timer i direkte og indirekte skatter
• 11 timer i retlige krav og standarder (regnskab)
• 10 timer i revision og erklæringer

MÅLGRUPPE
Hvis du leder efter en badeferie forklædt som efteruddannelse, 
skal du ikke tilmelde dig Flyt skolebænken til Gran Canaria!

Til gengæld er kurset lige noget for dig, der insisterer på at blive 
klogere og værdsætter at blive undervist af landets bedste un-
dervisere på et intensivt og fagligt ambitiøst kursus.

Du er
• Registreret eller statsautoriseret revisor
• Ledende medarbejder

UNDERVISERNE
Søren Engers er momsdirektør i 
TimeMoms A/S og har i mere end 
20 år arbejdet med moms og afgif-
ter. Han er forfatter til fag- og un-
dervisningsbøger som Momsma-
nualerne og Moms 1-4. Søren har 
i mange år været samarbejdspart-
ner og underviser hos Fakta Kur-
ser bl.a. på vores udlandskurser.

Bjarne Aalbæk  er registreret 
revisor og en meget anvendt un-
derviser i revisorverdenen både i 
udlandet og i Danmark. Han ek-
saminerer de nye revisorer og har 
en fortid i DREFO-sekretariatet. 
Bjarne står bag Fakta Kurser A/S 
og Faglig Afdeling A/S.

LIDT PRAKTIK OM OPHOLDET
Vi ankommer til Gran Canaria lørdag den 28. oktober og rejser 
hjem igen lørdag den 4. november. 

Der er ikke undervisning på ankomst- og afrejsedagen.

Torsdag den 2. november og fredag den 3. november er fridage.
Vi arrangerer mindst én fælles middag, og hvis der er stemning 
for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles 
aktiviteter.
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Camilla Poulsen  er skatterevisor, merkonom i revision og har 
en master i skat (MTL). Hun har været ansat hos SKAT i en 
årrække inden hun skiftede til den private sektor som skatterådgi-
ver. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1999 og har 
undervist revisorer på forskellige niveauer og discipliner inden for 
skatteret.



FAGLIGT PROGRAM
Søndag den 29. oktober 2017
Kl. 8.30-13 Aktuelt regnskab v/Bjarne Aalbæk
• Forhold fra klasse C, som gælder for klasse B
• Noter i årsrapporten for klasse B
• Forhold, der er aktuelle op til kurset

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Aktuel moms v/Søren Engers
• Ny lovgivning mv.
• Opdatering – fast ejendom
• Gennemgang af styresignaler og væsentlige afgørelser
• International moms – overblik og nyheder

MANDAG DEN 30. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Moms og skat v/Søren Engers og 
Camilla Poulsen
• Kørsel
• Reklame/repræsentation
• Overdragelse af virksomhed/generationsskifte
• Aktuelle temaer

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Aktuel skat i dagens Danmark mv. 
v/Camilla Poulsen
• Aktuel lovgivning 2016/2017
• Domme og afgørelser, vi kan bruge i vores rådgivning
• Hvor står vi med K/S og P/S i dag?
• Up to date virksomhedsordningen
• Ægtefæller og skatteoptimering
• Kan man tilrettelægge sig væk fra SKAT?

TIRSDAG DEN 31. OKTOBER 
Kl. 8.30-13 Revisors virksomhed, herunder person-
data og hvidvask v/Bjarne Aalbæk
• Persondatareglerne
• Hvidvaskloven
• De 3 whistleblower-ordninger 
• Navngivning af revisionsvirksomhed
• Underskriftsforhold
• Stamkort
• Krav til hjemmeside

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Revisors virksomhed / aktuel revision 
v/Bjarne Aalbæk
• Se dagens tidligere emner
• Ændrede ISA’er
• Evt. statistik fra kvalitetskontrollen (hvis det bliver offentlig-

gjort)
• Andre emner, der er relevante op til kurset
Obs! Der kan forekomme ændringer i programmet denne dag, hvis der 
op til kurset dukker mere aktuelle emner op. Timefordelingen vil følgelig 
ændre sig lidt.

ONSDAG DEN 1. NOVEMBER
Kl. 8.30-13 Revision og erklæringer v/Bjarne Aalbæk
• Overblik over erklæringerne. Hvilke er ændret og på hvilke 

punkter?
• Eksempler på revision af primobalance
• Eksempel på revision af særligt formål
• Eksempel på revision af bestanddele
• Status for den udvidede gennemgangserklæring
• Fokus på oplysninger om ledelsesansvar
• Emner om erklæringer, der er relevante op til kurset

Kl. 13-16 Pause

Kl. 16-20 Momslovens muligheder v/Søren Engers
• Fokus på momslovens fritagelser

• Gennemgang af udvalgte fritagelser
• Delvist momsfradrag – opgørelse mv.
• Lønsumsafgift, opgørelse af grundlag

•  Registreringsforhold
• Energiafgifter

• Overblik, fordeling proces og rumvarme mv.
• Aktuelle satser mv.

UNDERVISNINGSMETODE
På udlandskurset Flyt skolebænken til Gran Canaria bliver du 
del af et meget aktivt undervisningsforløb. Vi debatterer under-
vejs og gennemgår interessante cases, der relaterer sig til de en-
kelte emner i undervisningen.
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http://faktakurser.dk

AFREJSE OG ANKOMST
Afrejse fra Kastrup til Gran Canaria 
28. oktober 2017 kl. 06.05.
Ankomst til Gran Canaria kl. 10.35.
Hjemrejse fra Gran Canaria 4. november 2017 kl. 12.35.
Ankomst til Kastrup kl. 18.40.

Afrejse fra Billund til Gran Canaria 
28. oktober 2017 kl. 06.00.
Ankomst til Gran Canaria kl. 10.15.
Hjemrejse fra Gran Canaria 4. november 2017 kl. 12.15.
Ankomst til Billund kl. 18.10.

SÅDAN SKAL DU BO
Ved første øjekast ligner Hotel Gloria Palace Amadores både et 
hotel og et krydstogtskib. Alt på det lækre hotel er designet som 
befandt du dig på et kæmpemæssigt krydstogtskib! Det har alle 
de luksus faciliteter, du kan ønske dig.

Hotellet ligger et fantastisk sted. Du kan se havet, uanset hvor 
du befinder dig på hotellet. Sol og skygge finder du på forskudte 
niveauer i udsøgt og tilbagelænet luksus.

Der er et hav af faciliteter og underholdning både dag og aften.
Pool-området indbyder til mageløs afslapning midt mellem 
swimmingpools og behagelige solsenge.

Du får let ved at finde et sted at nyde en god drink på en af de 
interessante restauranter og barer. Eller du kan forkæle dig selv 
i velværecentret med thalassoterapi, sauna, fitness, jacuzzi, mas-
sage eller akupunktur. 

Der er wifi på fællesarealer og på værelserne.

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

UDLEV DIN GOLFDRØM 
Det er næppe tilfældigt, at Spaniens første golfbane blev anlagt 
i Las Palmas helt tilbage i 1891. Efterhånden skyder flere og 
flere fantastiske baner op, og der er udfordringer for alle. 

På din kursus-tur med Fakta Kurser Udland til Gran Canaria, 
tilbyder vi dig en eksklusiv golfpakke, hvor du kan spille på en 
eller to af de allerbedste baner:
• Anfi Tauro Golf, der er en golfoplevese ud over det sædvan-

lige, både hvad angår design, layout og kvalitet. 
• Salobre Golf Old, der byder på stor variation i layoutet og 

presser dine færdigheder på en helt speciel måde.

Tilbuddet om at spille golf er en frivillig tilkøbsmulighed.

Du har to muligheder:
Golftilbud 1: 1 x greenfee på Anfi Tauro Golf
• Pris: 1.298 kr. inklusiv transport af dig og din golftaske til og 

fra banen.
Golftilbud 2: 2 x greenfee på Anfi Tauro Golf og Salobre Golf. 
• Pris: 2.198 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 den 7/9 2017 med føl-
gende info:
Navn:
Billetnr.:
Ønske om golf pakke 1 eller 2:
HCP:
Hjemmeklub:
 
Du vil herefter modtage en opdateret billet, hvor golf er påsat.

FÅ EN FANTASTISK CYKELOPLEVELSE
Der vil på de 2 fridage (mod tillæg), blive arrangeret guidede 
cykelture på racercykler. 
Venligst oplys ved tilmelding om dette har interesse, og du vil få 
nærmere info om tilmelding mm.

PRISER
Ved køb senest 1. april 2017
• Kursist i delt dobbeltværelse: 18.698 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 20.898 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 31.096 kr.

Ved køb fra 2. april 2017
• Kursist i delt dobbeltværelse: 19.698 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 21.898 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 32.396 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 28. august 2017

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