
Flyt skolebænken til Rhodos
Tag et års godkendt efteruddannelse på 1 uge  

og nyd livet under varme himmelstrøg

UDLAND 2021



AFREJSE FREDAG DEN 1. OKTOBER 2021
HJEMREJSE FREDAG DEN 8. OKTOBER 2021

SKØNT HOTEL
Du skal bo og undervises på:
Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center, der er et skønt 
4,5-stjernet hotel.
 

FAGLIG VIDEN PÅ HØJT NIVEAU OG GODE RELATIONER
Når du tager til Rhodos med Fakta Kurser, deltager du på et inten-
sivt kvalitetskursus, der er rettet mod godkendte revisorer, stats-
autoriserede revisorer og ledende medarbejdere inden for revision, 
regnskab og bogholderi.

Du bliver undervist i koncentrerede doser, mens du opholder dig på 
Rhodos.

Du får samtidig rig lejlighed til at se dine revisor-venner igen eller 
skabe dig et helt nyt netværk.

Vores udlandskoncept er en skræddersyet løsning, hvor der er 
tænkt på ALLE detaljer.

Vi sørger for undervisning, der bygger på høj faglighed i omgivelser 
og med en komfort, der giver dig optimale muligheder for at lære 
nyt og skabe nye relationer.
 

DET FÅR DU, NÅR DU FLYTTER SKOLEBÆNKEN TIL RHODOS
Du får 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af:

Statsautoriseret revisor Niklas Hoff Tullberg, Augusta Revision
Statsautoriseret revisor Kim Wegener, Seges
Momsspecialist Søren Engers, Baker Tilly
Skatterevisor Camilla Poulsen, Revitax
 
• All inclusive på det 4,5-stjernede Olympic Palace Resort Hotel & 

Convention Center
• Afrejse fra Kastrup eller Billund
• Mad ombord på flyet
• Transfer til og fra hotellet på Rhodos
• Festlig afslutningsmiddag med generøse indslag
• Mulighed for at deltage i fælles udflugt i fritiden og meget, meget 

mere…
 

GODKENDT EFTERUDDANNELSE
De 4 undervisere sørger for, at du bliver fagligt opdateret og får i alt 
40 efteruddannelsestimer, der fordeler sig sådan her:

• 15,5 timer inden for revisions- og erklæringsområdet
• 24,5 timer inden for anden relevant lovgivning og faglige stan-

darder
 

DINE UNDERVISERE
Vi er ambitiøse på dine vegne, og vi tør godt love dig, at du ved kur-
sets afslutning, rejser hjem med den mest aktuelle viden om skat, 
moms, regnskab og revision.

På kurset bliver du undervist af disse kompetente fagligheder:

 
 
 
 
 
 
 

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ
Vi ankommer til Rhodos fredag den 1. oktober 2021 og rejser hjem 
igen fredag den 8. oktober 2021.

Du har fri fra undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
Onsdag den 6. og torsdag den 7. oktober er også fridage.

Vi arrangerer mindst en fælles middag, og hvis der er stemning 
for det blandt deltagerne, arrangerer vi gerne yderligere fælles 
aktiviteter.

Dit ophold er all inclusive, når du flytter skolebænken til Rhodos og 
opholder dig på Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center.
 

Kim Wegener
Statsautoriseret revisor,

Seges

Niklas Hoff Tullberg
statsautoriseret revisor,

Augusta Revision

Søren Engers Pedersen
momsspecialist,

Baker Tilly

Camilla Poulsen
skatterevisor,

Revitax

Velkommen til udlandskursus på Rhodos



Fagligt program
LØRDAG DEN 2. OKTOBER
Revision v/statsautoriset revisor Niklas Hoff Tullberg
Klar, Parat, Revision
• Vigtige opdateringer af revisorloven/revisionsstandarder
• Hvad rører sig i revisionsverdenen?
• Nye regler om renteswaps - var det enden på andelsboliger?
• Etiske dilemmaer
  
Skat v/skatterevisor Camilla Poulsen
Generationsskifte, når SKAT lukker huller
* Succession:
* Ægtefæller
* Børn
* Dødsbo
* Værdiansættelser - hvor står vi i dag?
* En praktisk gennemgang med cases
  
SØNDAG DEN 3. OKTOBER
Revision v/statsautoriset revisor Niklas Hoff Tullberg
Praktiske problemer fra revisors hverdag
• Tekniske indberetninger til Hvidvasksekretariatet og udfordrin-

gerne herved
• Pas på Erhvervsstyrelsens netværksanalyser
• Nyt fra Revisornævnet
• Tip en 13’er
• Efteruddannelse
• Etiske dilemmaer
 
Regnskab v/statsautoriseret revisor Kim Wegener
Fokus på udvalgte selskabsretlige forhold
Vi gennemgår udvalgte selskabsretlige forhold, som Erhvervs-
styrelsen har særligt fokus på og på hvordan du som revisor skal 
forholde dig hertil, herunder:
• Udlodning af udbytte ift. frie reserver
• Vurderingsberetninger
• Kapitalejerlån
• Udlodning af udbytte i andre værdier end kontanter
• Revisors kontrol af register over reelle ejere m.m.
• Omregistrering af IVS til ApS
  
MANDAG DEN 4. OKTOBER
Moms v/momsekspert Søren Engers Pedersen
Aktuel moms og afgifter
• Gennemgang af ny lovgivning m.v.
• Opdatering på fast ejendom, herunder ændring af udtagnings-

reglerne m.v.
• Gennemgang af væsentlige enkeltafgørelser, styresignaler m.v.
• Handel med udlandet:
• Nye regler for salg til private, One Stop Shop
• Øvrige ændringer og fokuspunkter
• Energiafgifter
• Opdatering på reglerne, primært el-afgift
• Kommende ændringer, nye afgifter m.v.
 

Assistance, Udvidet gennemgang, til- og fravalg af revision  
v/statsautoriseret Kim Wegener
Med udgangspunkt i lovgivningen og standarderne gennemgår vi 
overordnet muligheder og risici og forskelle ved assistance og udvi-
det gennemgang. Vi gennemgår også faldgruber i forbindelse med 
fravalg af revision, herunder:
• Hvilke regler gælder?
• Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden m.m.?
• Hvilke krav er der til dokumentation?
• Skal revisor være uafhængig?
• Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om 

fortsat drift?
• Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?
• Udvidet gennemgang - præciseringer til de 4 supplerende hand-

linger
• Regler og faldgruber omkring fravalg af revision
• Etc.
  
TIRSDAG DEN 5. OKTOBER
Fokus på COVID-19 relaterede regnskabsmæssige  
udfordringer og udvalgte hvidvaskregler  
v/statsautoriseret Kim Wegener
Vi gennemgår afledte regnskabsmæssige udfordringer på bagkant 
af COVID-19 og udvalgte hvidvaskregler med fokus på, hvor revisor 
skal være særligt opmærksom, herunder:

Regnskabsmæssige udfordringer på bagkant af COVID-19:
• Going Concern
• Regnskabsmæssig præsentation af tilskud fra hjælpepakker
• Overvejelser omkring nedskrivninger af tilgodehavender, anlægs-

aktiver, varebeholdninger, skatteaktiver m.v.
• Gældsforpligtelser ifm. slutopgørelser, opsagte medarbejdere 

m.v.
• Oplysningskrav
• Etc.

Udvalgte hvidvaskregler for revisorer:
• Risikovurdering
• Kundekendskabprocedurer
• Undersøgelsespligt
• Noteringspligt
• Underretningspligt
• Eksempler på hvidvask
  
Skat og moms v/skatterevisor Camilla Poulsen og  
momsekspert Søren Engers Pedersen
Vi skal lege med biler og Kahoot
• Skat og Moms giver bolden op
• Biler i Danmark
• Fri bil - hvornår og hvordan
• Moms/afgift biler
• Gruppearbejde
• Kahoot
  



 
Bestil på faktakurser.dk
Kontakt Lone Kornmaaler
Tlf. 7010 7019
lok@faktakurser.dk

ONSDAG DEN 6. OKTOBER
Fridag.
Der forventes tilbud om en arrangeret udflugt på en af fridagene
 
TORSDAG DEN 7. OKTOBER
Fridag.
 
FREDAG DEN 8. OKTOBER
Fridag og hjemrejsedag.

SÅDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN
Som deltager på udlandskurset Flyt skolebænken til Rhodos bliver 
du en del af et meget koncentreret og aktivt undervisningsforløb.

Jo mere du bidrager, desto mere får du med dig hjem.

Kursister og undervisere debatterer emnerne undervejs og gen-
nemgår interessante cases, der relaterer sig til de enkelte emner i 
undervisningen.
 

LIDT EKSTRA INFO OM HOTELLET
Værelserne på hotellet har fladskærms-tv, køleskab og aircondition, 
og det er nemt at komme online med gratis wi-fi.

Gæsterne har adgang til tagterrasse, concierge og roomservice på 
Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center. Som en ekstra 
service er der gratis parkering for gæsterne.

Gæster på Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center kan 
besøge The Acropolis of Rhodes (3,3 km) og Ancient Olympic 
Stadium - Rhodes (3,5 km), som er nogle af de mest populære 
seværdigheder på Rhodos.
 

FORVENTET ANKOMST TIL OG AFREJSE FRA RHODOS
Du kan deltage i Flyt skolebænken til Rhodos, uanset om du bor øst 
eller vest for Storebælt.

Vi har afgang fra både Kastrup og Billund.
Præcis hvornår du skal afsted og hvad tid du kommer hjem ved vi 
ikke endnu.
MEN - vi offentliggør de endelige afrejse- og ankomsttider på vores 
hjemmeside på faktakurser.dk, når vi kommer lidt nærmere på 
kurset.
Rejsetiderne vil også fremgå af din endelige billet, som kommer fra 
Bravo Tours.
 

PRISER
Køb før og senest d. 1. juni 2021
• Kursist i delt dobbeltværelse: 20.999 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 24.948 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 30.698 kr.
 
Køb fra d. 2. juni 2021 eller senere
• Kursist i delt dobbeltværelse: 22.999 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 26.948 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 32.698 kr.
 

BETALING
Du modtager flere fakturaer på mail:
• Vedr. rejsen fra Bravo Tours
• Vedr. kurset fra Fakta Kurser

Umiddelbart efter du har tilmeldt dig, skal du betale et depositum 
på 1.800 kr. til Bravo Tours og 2.000 kr. til Fakta Kurser.
 

AFMELDING
Du kan afmelde dig indtil 60 dage før afrejse.

Herefter er din tilmelding bindende, og det fulde beløb skal betales.

Depositum til Bravo Tours og Fakta Kurser refunderes ikke ved 
afmelding, uanset tidspunkt for afmeldingen.
 

FORSIKRING
Hvis du ønsker en rejseforsikring, skal du bestille den direkte hos 
Gouda.

Bestil på deres hjemmeside eller ring til Gouda på tlf. 8820 8820.
 

TILMELDING
Du kan tilmelde dig indtil 1. august 2021 eller så længe der er 
pladser.
 

KONTAKT
Hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål til kurset, 
så er du velkommen til at kontakte Lone Kornmaaler hos Fakta Kur-
ser på tlf. 7010 7019 eller på mail: lok@faktakurser.dk


