UDLAND 2022
Flyt skolebænken til Mallorca
Tag et års godkendt efteruddannelse på 1 uge
og nyd livet under varme himmelstrøg

Velkommen til udlandskursus på Mallorca 2022
AFREJSE DEN 1. OKTOBER 2022
HJEMREJSE DEN 8. OKTOBER 2022
LÆKKERT HOTEL

DINE UNDERVISERE

Lad det være sagt med det samme: Vi har sat barren HØJT.

Du skal bo og undervises på:
Hotel Zafiro Palace Alcudia, der er et skønt 5-stjernet hotel.

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

FAGLIG VIDEN PÅ HØJT NIVEAU OG GODE RELATIONER

På kurset bliver du undervist af disse kompetente undervisere, der
er specialister på hver deres område

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

Vi sørger for undervisning, der bygger på høj faglighed i indbydende omgivelser og med en komfort, der giver dig optimale muligheder for at lære nyt.
Du får et fagligt boost og bliver undervist i koncentrerede doser, der
er tilrettelagt omkring aktuelle temaer og problemstillinger.
Samtidig får du rig lejlighed til at se dine revisor-venner igen eller
skabe dig et helt nyt netværk.

ALT DET DU FÅR, NÅR DU FLYTTER SKOLEBÆNKEN TIL
MALLORCA

Du får 40 timers godkendt efteruddannelse leveret af:
Bjarne Aalbæk, Statsautoriseret revisor, Faglig Afdeling
Ebbe Melchior, Cand.jur., skatterevisor, Grant Thornton
Søren Engers, Momsspecialist, Baker Tilly

GODKENDT EFTERUDDANNELSE

De 3 undervisere sørger for, at du bliver fagligt opdateret og får i alt
40 efteruddannelsestimer, der fordeler sig sådan her:
• 11 timer inden for revisions- og erklæringsområdet
• 29 timer inden for anden relevant lovgivning og faglige
standarder

Når du tager med Fakta Kurser til Mallorca, deltager du på et intensivt kvalitetskursus, der er rettet mod godkendte revisorer, statsautoriserede revisorer og ledende medarbejdere inden for revision,
regnskab og bogholderi.

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ

Du får også:
• All inclusive på det 5-stjernede Zafiro Palace Alcudia
• Afrejse fra Kastrup, Billund eller Aalborg
• Transfer til og fra hotellet på Mallorca
• Festlig afslutningsmiddag med generøse indslag
• Mulighed for at deltage i fælles udflugt i fritiden
• Mulighed for at cykle og spille golf i fritiden

Torsdag den 6. og fredag den 7. oktober er også fridage.

Vi ankommer til Mallorca lørdag den 1. oktober 2022 og rejser hjem
igen lørdag den 8. oktober 2022.
Du har fri fra undervisning på ankomst- og afrejsedagen.
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 Mallorca og
opholder dig på Hotel Zafiro Palace Alcudia.

Fagligt program

SØNDAG DEN 2. OKTOBER 2022

Moms v/momsspecialist Søren Engers Pedersen
Handel med udlandet
Indhold:
• Overblik over væsentlige ændringer
• One Stop moms – opdatering
• Kædehandel – konsekvenser mv.
• Gennemgang af reglerne for:
• Varehandel
• Handel med tjenesteydelser
• Særlige områder – orientering

Skat v/partner, cand. jur. Ebbe Melchior
Ægtefællers drift og afståelse af virksomheder
Indhold:
• Iboende risiko
• Fordelingen mellem ægtefæller
• Overdragelse af virksomhed med succession
• Værdiansættelser
• Skatteforbehold og omgørelse

MANDAG DEN 3. OKTOBER 2022

Revision v/statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk
Ny ISA 315. Risikovurdering ved revision
Indhold:
• At se risikoen som en kombineret risiko. Må man det?
• Virksomheder med anvendelse af IT
• Intern kontrol. Hvornår SKAL jeg orientere mig om dette? Og
hvordan skal det dokumenteres?
• Kompleksitet, subjektivitet, ændringer, usikkerhed og udsathed
for væsentlig fejlinformation som følge af manglende neutralitet
hos ledelsen eller andre besvigelsesrisikofaktorer i det omfang, de
påvirker den iboende risiko
• Hvorfor sondres der mellem grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger, der ikke er betydelige, men væsentlige? – og
hvad betyder det for revisionen?
• Revisors forståelse af og dokumentation af regnskabsregler
• Revisors dokumentation for forståelse af virksomhedernes ITmiljø og -ressourcer, anvendelse af IT, generelle IT-kontroller og
forståelse af, hvordan IT er integreret i forretningsmodellen
• Revisors dokumentation for tilstrækkeligheden af udførte risikovurderingshandlinger
• Spørgetime
Moms v/momsspecialist Søren Engers Pedersen
Aktuel moms
Indhold:
• Gennemgang af væsentlige lovændringer, ændringer i praksis mv.
• Brush up på fast ejendom
• Udtagningsreglerne
• Opdatering på godtgørelse af energiafgifter
Det endelige indhold fastlægges kort før kurset afholdes

TIRSDAG DEN 4. OKTOBER 2022

Erklæringer (uden sikkerhed) v/statsautoriset revisor Bjarne
Aalbæk
Erklæringer uden sikkerhed, herunder ny ISRS 4400 om aftalte
arbejdshandlinger
Indhold:
• Fravalg af revision
• Hvornår kan man afgive en erklæring uden sikkerhed? Situationer,
virksomhedsformer mv.
• Assistanceerklæringer, overblik. Gennemgang af reglerne, der
skal overholdes
Erklæring om aftalte arbejdshandlinger (Ny ISRS 4400):
• Hvor kan erklæringen anvendes?
• Krav til kundeaftaler. Kernen i arbejdet
• Krav til planlægning
• Krav til dokumentation
• Arbejdshandlinger og indhentelse af beviser. Hvor meget eller
hvor lidt skal der til?
• Opstilling og udformning af erklæringen
• Omfanget af kvalitetsstyring. Er erklæringen omfattet af ekstern
og intern kontrol?
• Revisionslignende arbejdshandlinger
• Faglig kompetence og fornøden omhu
• Kan man indklages for Revisornævnet?
• Dækker forsikringen?
• Krav om etiske regler
• Skal man være uafhængig? Og hvornår? Og hvad gør man, hvis
man ikke er uafhængig?
• Er der pligter ved revisorskift?

Skat v/partner, cand. jur. Ebbe Melchior
Udvalgte områder i kursgevinstloven og aktuel skat
Indhold:
* Behandling af gevinster og tab på gæld
* Regresfordringer og krav
* Skattemæssig behandling af fordringer
* Aktuel skat

ONSDAG DEN 5. OKTOBER 2022

Regnskab v/statsautoriseret revisor Bjarne Aalbæk
Indhold:
• Ny bogføringslov. Tidsfrister for bogholderi. Krav om elektronisk
opbevaring. Hvad vil det sige? Hvordan gør man det praktisk?
Krav om backup. Hvad vil det sige? Hvordan gør man det praktisk? Krav til tilrettelæggelse af bogføringen. Hvordan ‘skæres
dette’ praktisk? Krav om beskrivelse af bogføringen og opbevaringen. Hvad skal det indeholde? Er der formkrav? Må man anvende en IT-systemleverandørs? Enkelte eksempler på formuleringer
• Revisorpligt for visse virksomheder (står i årsregnskabsloven).
Revisionspligt for visse virksomheder. Revisionspligt og bøde/
straf. Afgrænsning af, hvilke virksomheder, som fremover skal
tilvælge revisor
• Regnskabsfrist udskydes. Nyt notekrav til antal beskæftigede
• Interessante nyere afgørelser fra Revisornævnet, bl.a. uafhængighed
• Praktisk underretning af hvidvask. Hvordan, og problemer?
• Relevante forhold fra Hotlinen
Moms v/momsspecialist Søren Engers Pedersen
Udvalgte temaer i moms
Indhold:
• Lønmodtager/selvstændig
• Handel med brugte varer, herunder kunstnermoms
• Momsfritagelser, delvist momsfradrag, herunder orientering om
lønsumsafgift

TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2022

Fridag
Der forventes tilbud om en arrangeret udflugt på en af fridagene

FREDAG DEN 7. OKTOBER
Fridag

LØRDAG DEN 8. OKTOBER
Fridag og hjemrejsedag

SÅDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN

Som deltager på udlandskurset Flyt skolebænken til Mallorca bliver
du en del af et meget koncentreret og aktivt undervisningsforløb.
Præcis, hvor meget du får med hjem – ja, det er du selv med til at
afgøre!
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.

LIDT INFO OM HOTELLET

Oplev service i verdensklasse på Zafiro Palace Alcudia
Zafiro Palace Alcudia, som ligger i Port d’Alcudia, har flere udendørs
swimmingpools og en indendørs pool.
Du har gratis adgang til fitnesscentret, og der er gratis wi-fi overalt.

PRISER

Køb før og senest den 1. maj 2022
• Kursist i delt dobbeltværelse: 25.199 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 27.798 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 38.198 kr.
Køb fra den 2. maj 2022 eller senere
• Kursist i delt dobbeltværelse: 27.199 kr. pr. kursist
• Kursist i enkeltværelse: 29.798 kr.
• Kursist med rejsefælle i delt dobbeltværelse: 40.198 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 depositum på
1.800 kr. til Bravo Tours og 2.000 kr. til Fakta Kurser.

Samtlige værelser har aircondition, tv, elkedel og egen balkon.
Zafiro Palace Alcudia har en buffetrestaurant og 4 temarestauranter og adskillige barer, herunder en poolbar.
Der findes også et sæsonåbent træningsbassin til triatleter, en
cykelforretning og en udflugtsskranke på stedet.
Der tilbydes desuden bagage- og cykelopbevaring.
Hotellet har også et område kun for voksne med fri adgang til spaen
og chill out-poolen.
Hotellet ligger 5 km fra S’Albufera de Mallorca Naturpark. Palma de
Mallorca Lufthavn ligger 48 km derfra.

Afmelding

Du kan afmelde dig indtil 60 dage før afrejse.
Herefter er din tilmelding bindende, og det fulde beløb skal betales.
Depositum 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. nr. 8820
8820.

TILMELDING
FORVENTET ANKOMST TIL OG AFREJSE FRA MALLORCA

Du kan tilmelde dig indtil 1. august 2022 eller så længe der er
pladser.

Vi har afgang fra både Kastrup, Billund og Aalborg.

KONTAKT

Du kan deltage i Flyt skolebænken til Mallorca, uanset om du bor
øst eller vest for Storebælt.
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, når vi kommer lidt nærmere på kurset.
Rejsetiderne vil også fremgå af din endelige billet, som kommer fra
Bravo Tours.

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

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

