UDLAND 2018

Flyt skolebænken til Loutraki i Grækenland
Opgradér din viden, tag al din obligatoriske efteruddannelse og nyd livet under
varme himmelstrøg – velkommen på udlandskursus i Loutraki!

AFREJSE TORSDAG DEN 4. OKTOBER 2018
HJEMREJSE TORSDAG DEN 11. OKTOBER 2018
Opholdet er skræddersyet til dig, der er revisor og er All Inclusive fra start til slut.
Opskriften er enkel og ligetil:
• Du flytter skolebænken til Loutraki i Grækenland.
• 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 Loutraki, fylder vi din kuffert
med fordele. Du opdaterer og opgraderer din faglighed, mens
solen skinner, Middelhavet blinker og poolen den er blå.
Du får bl.a.:
• 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af nogle af revisorbranchens bedste og mest efterspurgte undervisere
• All Inclusive på det 4-stjernede hotel King Saron
• Valgfri afrejse fra København, Billund eller Aalborg
• Fri transfer til og fra lufthavnen i Athen
• 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
ET ÅRS EFTERUDDANNELSE PÅ ÉN UGE
Som skrevet, så klarer du et helt års obligatorisk efteruddannelse på blot en uge, når du flytter skolebænken til Loutraki ved
Athen i Grækenland.
Du får de 40 timers efteruddannelse gennem aktuel og spidskompetent undervisning. Når du sætter dig i flyet og rejser
hjem, er du opdateret på det allerseneste inden for skat, moms,
regnskab og revision.
De mange efteruddannelsestimer fordeler sig sådan her:
• 19 timer i direkte og indirekte skatter
• 11 timer i retlige krav og standarder (regnskab)
• 10 timer i revision og erklæringer
MÅLGRUPPE
Kurset Flyt skolebænken til Loutraki er et meget intensivt efteruddannelsesforløb. Det er et skræddersyet kursus til dig, der er
fagligt ambitiøs og vil være forrest på dit faglige felt og vil vide
besked om det sidste nye. Du er indstillet på at blive undervist i
koncentrerede doser.
Kurset er rettet mod registrerede eller statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere.

UNDERVISERNE
Søren Engers Pedersen er momsdirektør i TimeTax A/S og har i mere end
20 år arbejdet med moms og afgifter.
Han er forfatter til fag- og undervisningsbøger som Momsmanualerne og
Moms 1-4. Søren har gennem mange år
undervist for Fakta Kurser.
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med mange års praktisk erfaring
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 de seneste år.

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 skatterådgiver. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1999 og har
undervist revisorer på forskellige niveauer og discipliner inden
for skatteret. Camilla har gennem flere år undervist for Fakta
Kurser.

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ
Vi ankommer til Loutraki torsdag den 4.oktober og rejser hjem
igen torsdag den 11. oktober.
Der er ikke undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Tirsdag den 9. og onsdag den 10. oktober 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
FREDAG DEN 5. OKTOBER 2018
Kl. 8.30-13 Aktuel moms og afgifter med Søren Engers Pedersen
• Aktuel moms og afgifter
• Ny lovgivning
• Domme, afgørelser og øvrige tolkningsbidrag
• Udvalgte problemstillinger
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Revision med Kim Wegener
Erfaringer fra kvalitetskontrollen, hvor vi bl.a. gennemgår:
• Seneste redegørelse fra Erhvervsstyrelsen
• Fokusområder i kvalitetskontrollen
• Krav til revisors dokumentation
• Revisors erklæringer med sikkerhed
• Modificerede erklæringer
• Eksempler på fejl og mangler i erklæringer
LØRDAG DEN 6. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Aktuel revision med Kim Wegener
Vi kigger nærmere på udvalgte aktuelle emner:
”Ny” udvidet gennemgang, bl.a.:
• Regler for tilvalg af udvidet gennemgang
• Ny erklæring
• De 4 supplerende handlinger
Moms- og skattetjek, bl.a.:
• Krævede arbejdshandlinger
• Krav til dokumentation
• Revisors erklæring
• Revisors ansvar
• Fordele og ulemper
Fravalg af revision, bl.a.:
• Regler og krav for fravalg af revision
• Alternativer til revision
Obs! Hvis der dukker nye og endnu mere aktuelle emner op, så ændrer vi i
programmet for denne dag og sørger for, at du får det nyeste med.
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Skat i dagens Danmark med Camilla Poulsen
• Ny lovgivning
• Domme og afgørelser  
• Udvalgte problemstillinger

SØNDAG DEN 7. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Regnskab og selskabsretlige forhold med
Kim Wegener
Udvalgte selskabsretlige forhold og den regnskabsmæssige behandling af dem, bl.a.:
• Selvfinansiering
• Kapitalejerlån
• Udlodning af udbytte i andre værdier end kontanter
• Koncernlån / -tilskud
• Selskabskapital og delvis indbetaling
• IVS´er
• Revisors kontrol af selskabsretlige formalia
• Etc.
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Moms og Skat med Søren Engers Pedersen
og Camilla Poulsen
• Personalegoder
• Biler i dagens Danmark
• Når moms og skat mødes
MANDAG DEN 8. OKTOBER
Kl. 8.30-13 Aktuelt regnskab med Kim Wegener
Udvalgte regnskabsmæssige fokusområder, bl.a.:
• Regler for regnskabsklasse A
• Noteopgørelse af antal beskæftigede
• Indregning af indtægter
• Entreprisekontrakter
• Op- og nedskrivninger
• Investeringsejendomme
• Tilskud
• Leasing
• Erhvervsstyrelsens udtalelse om virksomhedssammenslutninger
• Etc.
Obs! Hvis der dukker nye og endnu mere aktuelle emner op, så ændrer vi i
programmet for denne dag og sørger for, at du får det nyeste med.
Kl. 13-16 Pause
Kl. 16-20 Skat og moms med Søren Engers Pedersen
og Camilla Poulsen
Bad MOMS og Sweet SKAT i leg
• Case-baseret undervisning
• Generationsskifte
• Køb og salg af fast ejendom m.v.

UNDERVISNINGSMETODE
Du bliver en del af et meget koncentreret og aktivt undervisningsforløb, når du deltager på udlandskurset Flyt skolebænken
til Loutraki. Jo mere du bidrager, desto mere får du med dig
hjem.
Kursister og undervisere debatterer emnerne undervejs og gennemgår interessante cases, der relaterer sig til de enkelte emner
i undervisningen.
FORVENTET AFREJSE OG ANKOMST
Afrejse fra Kastrup til Athen
den 4. oktober 2018 kl. 06.30
Ankomst til Athen kl. 10.45
Hjemrejse fra Athen til Kastrup den 11. oktober 2018 kl. 11.45
Ankomst til Kastrup kl. 14.05
Afrejse fra Billund til Athen
den 4. oktober 2018 kl. 07.00
Ankomst til Athen kl. 11.20
Hjemrejse fra Athen til Billund den 11. oktober 2018 kl. 22.00
Ankomst til Billund kl. 00.15
Afrejse fra Aalborg til Athen
den 4. oktober 2018 kl. 16.20
Ankomst til Athen kl. 20.50
Hjemrejse fra Athen til Aalborg den 11. oktober 2018 kl. 12.10
Ankomst til Aalborg kl. 14.50
HER SKAL DU BO
Du skal på på King Saron, der er et rigtig godt 4-stjernet All
Inclusive-hotel. Hotellet har flotte værelser og ligger direkte ved
stranden.
King Saron har et fantastisk poolområde med liggestole og parasoller og en smuk udsigt over havet.
Hvis du hellere vil til stranden, så ligger den for dine fødder –
du bor direkte ned til én af områdets gode sandstrande. Bedre
og nemmere bliver det ikke!
Hotellet har også flere gode områder, som du kan bruge, når du
har frikvarter fra det faglige. Der er noget til dig, der ”bare” vil
slappe af og noget andet til dig, der gerne vil være aktiv på tennisbanen eller i fitnesscentret.
Dit ophold er All Inclusive.
ADRESSE
King Saron
Istimia Corinthias 20 010
Loutraki, Greece

https://faktakurser.dk

SPÆNDENDE OPLEVELSER I FRITIDEN
Feriebyen Loutraki ligger en times kørsel fra Athen og er særligt kendt for sin hyggelige strandpromenade.
Hvis du gerne vil opleve mere end Loutraki, kan du f.eks. besøge:
• Athen med Akropolis og Det Olympiske Stadion og få en
storby-oplevelse med i kufferten.
• Den berømte Korinthkanal, der ligger et par km fra Loutraki.
• De historiske højdepunkter Delfi, og Mykene.
PRISER
Køb før eller senest 1. april 2018
Kursist i delt dobbeltværelse: 17.498 kr. pr. kursist
Kursist i enkeltværelse: 20.398 kr.
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 27.496 kr.
Køb fra 2. april 2018 eller senere
Kursist i delt dobbeltværelse: 18.498 kr. pr. kursist
Kursist i enkeltværelse: 21.398 kr.
Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 28.496 kr.
Ovenstående priser er ikke inkl. havudsigt.
Hvis du ønsker havudsigt, kan det tilkøbes, ved at du henvender
dig til Fakta Kurser eller Bravo Tours.
Tillæg for havudsigt: 300 kr.
BETALING
Du modtager to fakturaer på mail:
• En vedr. rejsen. Den kommer fra Bravo Tours
• En vedr. kurset. Den kommer fra Fakta Kurser
FORSIKRING
Du kan tegne en erhvervsforsikring gennem Bravo Tours, der
samarbejder med Gouda.
Den koster 440 kr. om ugen.
TILMELDINGSFRIST
Du kan tilmelde dig indtil 4. juli 2018 - eller så længe der er pladser - på tlf. 7010 7019 eller på mail: lok@faktakuser.dk
PS. De sidste år er pladserne på vores udlandskurser blevet optaget meget hurtigt.
Vi oprettede venteliste, men kunne desværre ikke glæde alle,
der gerne ville med.

