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Om vore kurser 
 

Generelt 
Vore kurser er tilrettelagt og sammensat med hen-
blik på at tilbyde en bred vifte af kurser, der retter 
sig mod følgende typiske kursister: 
 
➢ Revisorer, herunder godkendte revisorer 
➢ Revisormedarbejdere 
➢ Trainees/elever 
➢ Studerende indenfor de sammenfundsviden-

skabelige fakulteter 
➢ Freelance bogholdere 
➢ Bogholdere og controllere 
➢ Regnskabsudarbejdere 
➢ Undervisere, voksenpædagoger m.fl. 
 
Vore kurser og indholdet af kurserne er ikke isoleret 
rettet mod revisorbranchen, men er også velegnede 
inden for brancher – hvor de forskellige kursusem-
ner kan være relevante.  
 
Disse afledte brancher omfatter bl.a. advokater, 
ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, den 
finansielle sektor – herunder erhvervsbankrådgivere 
m.fl. 
 
Herudover udbyder vi en række kurser mv., der har 
til formål at bidrage til personlig udvikling. Disse for-
løb er ikke målrettet særlige brancher og kan derfor 
have stor værdi for mange forskellige kursister. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
For hvert kursus er anført det antal timer, som kursi-
sten godskrives. Opdelingen er baseret på efterud-
dannelsesbekendtgørelsen for godkendte revisorer: 
 
➢ 24 timer revision og erklæringer 
➢ 24 timer retlige krav og standarder (regnskab 

mv.) 
➢ 12 timer indirekte og direkte skatter 
 
De resterende 60 timer kan placeres individuelt in-
den for en af ovenstående 3 kategorier. 
 
Bestilling 
Tilmelding til vore kurser sker enten via vores hjem-
meside på adressen https://www.revisup-
port.dk/spoerg-os/ eller ved at sende din tilmelding 
(brug blanketten bagerst i kataloget eller skriv til os) 
til os på info@revisupport.dk. 
 
 

  
Ved tilmelding skal du anføre kursusnummer, delta-
gernavn og deltagermailadresse samt evt. firma-
navn. Firmanavn anvendes til fakturering og mail-
adresse anvendes til kommunikation af kursusoplys-
ninger og –materiale samt efterfølgende evaluering, 
kursusbevis mv. 
 
Generelt om kurserne 
Heldagskurser afvikles fra 9 til 16:30. Der vil være 
morgenmad fra 30 minutter før kursusstart. 
 
Aflysning, afbestilling, betaling 
For at sikre en passende økonomi i vore kurser, for-
beholder vi os ret til at aflyse eller sammenlægge 
kurser – såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. 
 
Hvor et aflyst kursus er udbudt flere steder, vil vi til-
byde overførsel til andet kursussted. 
 
Du kan uden konsekvens afbestille tilmeldinger ind-
til 14 dage før kursusdato. Afbestiller du senere, for-
beholder vi os ret til 50% fakturering af standardpri-
sen for din tilmelding. 
 
Gebyr for kursusdeltagelse faktureres til enten firma 
(eller deltager) umiddelbart efter kursets afholdelse. 
Vore betalingsbetingelser er 14 dage. 
 
Evalueringer 
Ved de fleste kurser udleveres evalueringsskemaer 
før kursets afslutning. 
 
Vi håber at du vil bruge 5 minutter på at udfylde 
disse skemaer, der dermed bidrager til både at for-
bedre vore kurser, kursusudbuddet samt placerin-
gen af vore kurser – herunder revurdering af kursus-
steder. 
 
Kursusmateriale 
Kursusmateriale fremsendes pr. mail til deltagerne 
ca. 4-8 dage før kursus. Materiale fremsendes typisk 
som PDF-dokumenter i sort/hvid. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer 
Har du spørgsmål, ris eller ros til et kursus eller har 
spørgsmål til en underviser efter et kursus, er du al-
tid velkommen til at kontakte os – evt. via vores for-
mular på hjemmesiden https://www.revisup-
port.dk/spoerg-os/ eller på info@revisupport.dk.  
 

 

  

https://www.revisupport.dk/spoerg-os/
https://www.revisupport.dk/spoerg-os/
mailto:info@revisupport.dk
https://www.revisupport.dk/spoerg-os/
https://www.revisupport.dk/spoerg-os/
mailto:info@revisupport.dk
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Specialkurser, kursus hos dig og Events 
 

Specialkurser for dig 
Hos PK Kurser udvikler vi løbende nye kurser – 
også kurser indenfor helt andre fagområder 
end revision- og økonomi. 
 
Vores kursusudbud er sammensat af områ-
derne: 
 
A:  Regnskabsområdet 
B:  Revision og erklæringer 
C:  Skatter og afgifter 
D:  Kurser udenfor brancheområdet (kurser der     
sædvanligvis ikke giver OE-timer) 
E:  Events 
 
Udover de spændende kurser vi allerede har 
sammensat indenfor område D, der bl.a. om-
fatter stresshåndtering, konfliktforebyggelse 
og personlig udvikling – arbejder vi aktuelt på 
kurser indenfor følgende områder: 
 

- APV 
- Førstehjælp 
- Sikkerhed på byggepladsen 

 
Du kan følge med i udviklingen og udbud af så-
danne kurser via vores hjemmeside www.re-
visupport.dk/kurser/ eller tilmelde dig vores ny-
hedsbrev, hvor vi løbende orientere om nye og 
kommende kurser. 
 
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via forsiden 
(nederst) på vores hjemmeside. 
 
Har du forslag til kurser, så send dem til os via 
kontaktformularen på vores hjemmeside. 

 Skal vi komme til dig – kursus hos dig 
Har du i vores katalog ikke fundet præcist det 
som I har behov for hos din virksomhed eller i din 
ERFA-gruppe, så kontakt os – så kan vi sammen 
skræddersy et kursus til Jer i Jeres rammer. 
 
Vi finder naturligvis også den/de mest oplagte un-
dervisere til de emner i har i tankerne. 
 
Kontakt os på info@revisupport.dk. 
 
Events 
Under konceptet JUBII EVENTS etablere vi fore-
drag og events – særligt rettet mod revisor- og 
økonomibranchen. 
 
Vi annoncerer løbende disse events via hjemmesi-
den (www.revisupport.dk/nyheder/) og via vores 
nyhedsbreve. 
 
Disse events omhandler bl.a. ledelse, strategi, 
salg, kommunikation, motivation og personlig 
udvikling. 
 
Følg med i vores kommende events. Bestil-
ling/Tilmelding sker via mail info@revisupport.dk 
– men du skal tilmelde dig hurtigt, da disse events 
oftest meget hurtigt bliver booket/udsolgt. 
 
Priserne for disse events er typisk 750-995 DKK. 
Pr. deltager og omfatter et arrangement på 2-3 ti-
mer inkl. let anretning før eller efter arrangemen-
tet. 
 
Vi glæder os til at byde Jer velkommen. 

  

http://www.revisupport.dk/kurser/
http://www.revisupport.dk/kurser/
mailto:info@revisupport.dk
http://www.revisupport.dk/nyheder/
mailto:info@revisupport.dk
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Knæk cancer – gå på kursus og støt en god sag 
 

PK Kurser/Revisupport har siden 2016 støttet TV2 og Kræftens Bekæm-
pelses kampagne ”Knæk Cancer”, som afsluttes med et stort TV-show 
sidste weekend i oktober. 
 
Igen i 2019 bakker vi op om kampagnen. 
 
Det betyder helt konkret: 
 

➢ At vi yder et grundbidrag på kr. 10.000 
➢ At vi yder et bidrag på kr. 50 pr. kursusdeltager 
➢ At hovedparten af alle vore undervisere har givet tilsagn om at 

dedikerer en andel af deres underviserhonorar til indsamlingen 
➢ At vore kursushoteller, har dedikeret dele af enhedspriserne til 

kampagnen 
 
Målet er, at der samlet ved sæsonens udgang – 31. december 2019 – er 
indsamlet mindst kr. 50.000 til TV2’s knæk cancer kampagne. 
 
Vil du også støtte, gør du det nemt og smidigt ved at vælge kurser igen-
nem PK Kurser. 
 
Sammen kan vi bidrage bedst og gøre en forskel. 
 
Vil du vide mere om kampagnen kan du læse om denne her: 
http://tv.tv2.dk/knaekcancer  
 
Du kan også støtte vores indsamling direkte: 

 

  

 

 

 
 

  

 

  

http://tv.tv2.dk/knaekcancer
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Kursusstederne 

 
 

Trinity Hotel & Konference, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 
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Kursusoversigt – sæson 2019 
NR KURSUS DATO TID STED 

A01 Virksomhedsformer 11.09.2019 9-16:30 Trinity Fredericia 

A02.1 
A02.2 
A02.3 

Fonde og Foreninger 
 

30.09.2019 
01.10.2019 
02.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

A03.1 
A03.3 
A03.4 

Årsregnskabsloven – klasse A og B 
 

01.10.2019 
30.09.2019 
02.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker 
Comwell Sorø 

A04 Årsregnskabsloven – klasse C 07.10.2019 9-16:30 Trinity Fredericia 

A05.1 
A05.2 
A05.3 

Moder/Datter 
 

25.11.2019 
26.11.2019 
27.11.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

A06.1 
A06.4 

Revision og Regnskab – særlige poster 
 

09.10.2019 
08.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Sorø 

A08.1 
A08.2 

Selskabsret for revisorer 
 

09.09.2019 
10.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Klarskovgaard 

A09.1 
A09.2 

Partnerselskaber, kommanditselskaber mv. 
 

11.09.2019 
12.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Klarskovgaard 

A10 Introduktion til IFRS 08.10.2019 9-16:30 Trinity Fredericia 

B01.1 
B01.3 
B01.4 

Forvaltningsrevision og revision af særlige org. 
 

08.10.2019 
09.10.2019 
07.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker  
Comwell Sorø 

B02 SR-Forberedelseskursus (mundtlig eksamen) 21.10.2019 9-19:30 Trinity Fredericia 

B03.1 
 
B03.2 

Bestå kvalitetskontrollen (forårskursus) 
(efterårskursus) 
Bestå kvalitetskontrollen (forårskursus) 
(efterårskursus) 

11.06.2019 
04.09.2019 
12.06.2019 
03.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Korsør 

B04.1 
B04.3 
B04.4 

Revisors erklæringer 
 

23.09.2019 
27.09.2019 
24.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker 
Comwell Sorø 

B05.1 
B05.3 
B05.4 

Assistance – det gode alternativ!? 
 

20.09.2019 
16.09.2019 
19.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker 
Comwell Sorø 

B06.1 
B06.2 
B06.3 

Udvidet gennemgang (og review) 
 

25.09.2019 
23.09.2019 
26.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Klarskovgaard 
Comwell Rebild Bakker 

B07.1 
B07.3 
B07.4 

Besvigelser, økonomisk kriminalitet og hvidvask 
 

16.09.2019 
17.09.2019 
18.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker  
Comwell Sorø 

B08.1 
B08.2 
B08.3 

Revision af mindre virksomheder (SMV-revision) 
 

11.11.2019 
14.11.2019 
18.11.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

B09.1 
B09.2 
B09.3 

Investeringsejendomme 
 

02.12.2019 
03.12.2019 
04.12.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

B10.1 
B10.4 

Revisoransvar 
 

01.10.2019 
02.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Sorø 

C01.1 
C01.2 

Omstrukturering for revisorer 
 

21.10.2019 
22.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Klarskovgaard 

C03.1 
C03.2 
C03.3 

Aktuel skat 
 

13.01.2020 
16.01.2020 
14.01.2020 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

C04.1 
C04.2 
C04.3 

Aktuel moms 
 

14.01.2020 
13.01.2020 
15.01.2020 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

C05.1 
C05.2 
C05.3 

Afgifter 
 

09.12.2019 
10.12.2019 
11.12.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

C06.1 
C06.4 

Håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT 
 

16.09.2019 
17.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Sorø 

C07.1 
C07.4 

Hovedaktionærbeskatning 
 

18.09.2019 
19.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Sorø 

C08.1 
C08.4 

Nye ejendomsvurderinger – hele vejen rundt 
 

23.09.2019 
24.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Sorø 

C09.1 
C09.2 
C09.3 
 
 

VSO – Genopfriskningskursus 
 

09.12.2019 
10.12.2019 
11.12.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 
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NR KURSUS DATO TID STED 

C10.1 
C10.3 
C10.4 

Selskabsskat 
 

07.10.2019 
09.10.2019 
08.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker  
Comwell Sorø 

C11.1 
C11.2 
C11.3 

Virksomhedsophør 
 

28.10.2019 
29.10.2019 
30.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

D01 Internatkursus (regnskab, skat, revision, moms/afgifter) 02.09.2019- 
05.09.2019 

9-19 Trinity Fredericia 

D02 Internatkursus for juniorer og revisormedarbejdere (regn-
skab/bogholderi, skat, selskabsret, revision) 

09.09.2019- 
12.09.2019 

9-19 Comwell Klarskovgaard 

D03.1 
D03.2 
D03.3 

Bogføring for begyndere 
 

09.09.2019 
16.09.2019 
07.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

D04.1 
D04.3 
D04.4 

Udvidet bogføring – Economic 
 

10.09.2019 
08.10.2019 
17.09.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Rebild Bakker  
Comwell Sorø 

D05.1 
D05.2 
D05.3 

Klar til revisor (afstemninger mv) 
 

11.09.2019 
18.09.2019 
09.10.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

D06.1 
D06.2 
D06.3 

Kommunikation og Stresshåndtering 
 

03.12.2019 
04.12.2019 
02.12.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

D07.1 
D07.2 
D07.3 

Pension, offentlige ydelser mv. 
 

18.11.2019 
19.11.2019 
20.11.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

D08.1 
D08.2 
D08.3 

QWM – eksisterende og nye brugere 
 

09.12.2019 
10.12.2019 
11.12.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Korsør 
Comwell Rebild Bakker 

D09.1 
D09.2 

WK:Årsafslutning – optimal brug 
 

31.10.2019 
04.11.2019 

9-16:30 
 

Trinity Fredericia 
Comwell Klarskovgaard 

D10 Personlighedstyper og Konfliktforebyggelse 25.11.2019 9-16:30 Trinity Fredericia 

D12 Digitalisering & Automatisering af regnskabsprocessen 26.09.2019 9-16:30 Trinity Fredericia 

D13.1 
D14.1 
D15.1 

Personlig udvikling – Selvkontrol 
Personlig udvikling – Tag styringen i eget liv 
Personlig udvikling – Integritet 

04.11.2019 
05.11.2019 
06.11.2019 

9-16:30 Trinity Fredericia 

 

KATEGORIER 
Regnskab og standarder Revision og erklæringer Skatter og afgifter Øvrigt & Kombikurser 
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A01 – Virksomhedsformer 
 

Kursusbeskrivelse 
På kurset gennemgås de forskellige virksomheds-
former, herunder særligt personselskaber og kapi-
talselskaber. Fordele, ulemper og faldgruber ved de 
enkelte virksomhedsformer gennemgås, herunder 
både skatteretlige og selskabsretlige forhold, ejer-
nes ansvar, forskel på overdragelsesmuligheder og 
generationsskifter, ligesom mulighederne for at 
skifte mellem selskabsformerne gennemgås. 
 
Kurset har til formål at klæde rådgiveren på til at 
kunne rådgive om valg af rette virksomhedsform ud 
fra en bred vurdering af fordelene og ulemperne ved 
den enkelte virksomhedsform, samt muligheden for 
i et vist omfang at kunne være på forkant i relation 
til fremtidige behov omkring overdragelse, genera-
tionsskifte eller omstrukturering. 
 
 
 

 Målgruppe 
Alle revisorer og rådgivere. 
 
Undervisere 
Advokat Malene Britt Hansen 
Advokat Troels Behnke Skak 
 
Tid og sted 
11. september 2019: 9 - 16:30, Trinity Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 2.520 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. A01. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 8 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

A02 – Fonde og foreninger 
 

Kursusbeskrivelse 
Hvad er en fond og hvornår er den erhvervsdrivende. 
Hvad med foreninger, er der særlige regler for dem? 
Dette kursus gør den praktiserende SMV-revisor klar 
til at påtage sig opgaver relateret til fonde og forenin-
ger. 
 
Formålet med dette kursus er at give kursisten et 
praktisk relateret indblik i løsning af opgaver med 
sådanne organisationer. Med kurset vil kursisterne 
få et overblik over typen og definitionen på fonde og 
foreninger samt begreberne erhvervsdrivende 
contra ikke-erhvervsdrivende (eller almene). 
 
Grundlæggende krav til regnskab og særlige skatte-
mæssige udfordringer gennemgås tillige. 
 
Målgruppe 
Revisorer og rådgivere med mindst 2 års erfaring. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen 

 

 Tid og sted 
A02.1: 30. september 2019 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
A02.2: 1. oktober 2019 9-16:30, Comwell Korsør 
A02.3: 2. oktober 2019 9-16:30, Comwell Rebild 
Bakker 
 
Pris og tilmelding 

DKK. 2.800  

 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. A02 + 
nr. for kursussted 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 2 timer 
Retlige krav & Standarder: 4 timer 
Direkte & indirekte skatter: 2 timer 

 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
mailto:revisupport@olrevision.dk


 

S i d e  13 | 61 

 

A03 – Årsregnskabsloven / klasse A + B 
 

Kursusbeskrivelse 
Formålet med kurset er at give kursisterne et 

brush-up på Årsregnskabslovens regler med fo-

kus på klasse A og B. 

Kurset omfatter en grundig gennemgang af re-

gelsættet for klasse A og B og vil herefter tage 

udgangspunkt i regnskabsposter og øvrigt 

regnskabsindhold, som erfaringsmæssigt kan 

skabe tvivl eller er af særlig kompleks karakter. 

Kurset vil ud over den overordnede gennem-

gang af regnskabslovens regler med fortolk-

ningsbidrag, omfatte en gennemgang af ud-

valgte poster – f.eks.: 

1. Ledelsesberetningen – indhold, mini-
mumskrav og best-practise 

2. Anlægsaktiver, med særlig fokus på im-
materielle anlægsaktiver 

3. Kapitalandele i datter- og associerede 
virksomheder 

4. Særlige poster, herunder andre drifts-
indtægter og driftsomkostninger 

5. Egenkapitalen – kategorier og præsen-
tationskrav 

6. Gældsposter – definition og præsenta-
tion 

7. Generelt om notekrav 
 

Undervisningen gennemføres som foredrag 
med inddragelse af kursisterne, krydret med en 
lang række eksempler og praktiske erfaringer 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-

sor, der er beskæftiget med i særdeleshed 

SMV-virksomheder og som har praktiseret 

igennem mindst 4-5 år. Kurset er også velegnet 

som genopfriskningskursus for revisorer, der 

har praktiseret igennem mange år. 

 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener. 
 
Tid og sted 
A03.1: 1. oktober 2019 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
A03.3: 30. september 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
A03.4: 2. oktober 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400  
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A03 + nr. for kursussted 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 8 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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A04 – Årsregnskabsloven / klasse C 
 

Kursusbeskrivelse 
Regnskabsklasse C er et kursus, der klæder kursi-

sterne på til at løse opgaver i den øverste del af 

SMV-segmentet. 

Hovedparten af danske revisorer er primært be-

skæftiget med regnskaber for klasse A og B 

virksomheder. I takt med fravalg af revision er 

revisors fokus i større grad rettet mod valg af 

de rigtige arbejdshandlinger og generel over-

holdelse af grundlæggende regnskabskrav. 

Men det gode regnskab for klasse B, kan tillige 

indeholde valg fra klasse C, som i nogen grad er 

ukendt/usikkert land for den praktiserende 

SMV-revisor. 

Formålet med dette kursus er at give kursi-

sterne en praktisk anvendelig tilgang til de ge-

nerelle regler for regnskabsudarbejdelse efter 

klasse C og en detaljeret gennemgang af ud-

valgte regler inden for indregning og måling, 

herunder notekrav. 

Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-

sor, der er beskæftiget med i særdeleshed 

SMV-virksomheder og som har praktiseret 

igennem mindst 4-5 år. 

 Kurset er også velegnet som genopfrisk-

ningskursus for revisorer, der har praktiseret 

igennem mange år. 

 
Undervisere 
Oplysning om underviser tilgår. 
 
Tid og sted 
7. oktober 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A04. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 8 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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A05 – Moder/Datter 
 

Kursusbeskrivelse 
Målet med kurset er at give kursusdeltagere en 

opdatering inden for koncernområdet, der sætter 

deltagerne i stand til at vurderer regler for kon-

cernregnskabets udarbejdelse, regnskabsmæs-

sige udfordringer i moder/datterforhold samt de 

revisionsmæssige krav forbundet hermed. 

Kurset vil omfatte: 

• Fastsættelse af begreber og definitioner i 
relation til koncerner 

• Gennemgang af målings- og præsentati-
onskrav efter ÅRL for koncern, herunder 
moderregnskaber (også uden koncern-
regnskaber) 

• Koncernregnskabet – principper for konso-
lidering, eliminering og præsentionskrav 

• Revisors rolle ved erklæringsopgaver i kon-
cernsammenhænge, gennemgang af ud-
valgte ISA-standarder med relevans for 
koncernrevisor 

• Erklæringer og rapportering i koncernsam-
menhænge 

 
Kurset vil være en kombination af forelæsning 
med mulighed for diskussioner af udvalgte pro-
blemområder kombineret med små cases rela-
teret til kursets indhold. Cases anvendes pri-
mært i plenum. 
 
Kurset vil i høj grad være baseret på cases/ek-
sempler med tilhørende bogføringsvejledning, 
f.eks. vedrørende: 

• Sambeskatning 

• Indre værdi 

• Udbytte 

• Køb/Salg af andele og reklassifikationer 

• Negative andele og reserver vedr. kapital-
andele 

 
  

 

 Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende re-

visor, der er beskæftiget med i særdeleshed 

SMV-virksomheder og som har praktiseret 

igennem mindst 4-5 år. Kurset er også veleg-

net som genopfriskningskursus for revisorer, 

der har praktiseret igennem mange år. 

 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen. 
 
Tid og sted 
A05.1: 25. november 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
A05.2: 26. november 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
A05.3: 27. november 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A05 + nr. for kursussted 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 4 timer 
Retlige krav & Standarder: 4 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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A06 – Revision og regnskab – særlige poster 
 

Kursusbeskrivelse 
Med dette kursus får kursisterne en praktisk ori-

enteret gennemgang af udvalgte regnskabsmæs-

sige udfordringer, og behandlingen af disse i 

både regnskabs- og erklæringsretligt perspektiv. 

Kurset vil omfatte: 

• Udøvelse af regnskabsmæssige skøn 

• Dagsværdier og efterprøvelse af sådanne 

• Kapitalandele i tilknyttede og associerede 
virksomheder 

• Udskudte skatter 

• Anlægsaktiver 

• Præsentation i årsrapporten, herunder 
nedskrivninger og tilbageførsel heraf 

 
Kurset vil være en kombination af forelæsning 
med mulighed for diskussioner af udvalgte pro-
blemområder kombineret med små cases rela-
teret til kursets indhold. Cases anvendes pri-
mært i plenum. 
 
Målgruppe 

Kurset henvender sig til den praktiserende revi-

sor, der er beskæftiget med i særdeleshed 

SMV- 

 virksomheder og som har praktiseret igen-

nem mindst 4-5 år. 

Kurset er også velegnet som genopfrisk-

ningskursus for revisorer, der har praktiseret 

igennem mange år. 

Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener. 
 
Tid og sted 
A06.1: 9. oktober 2019 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
A06.4: 8. oktober 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A06 + nr. for kursussted 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 4 timer 
Retlige krav & Standarder: 4 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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A08 – Selskabsret for revisorer 
 

Kursusbeskrivelse 
Eksempelbaseret gennemgang af en række sel-

skabsretlige emner med fokus på praktisk 

håndtering af almindeligt forekommende ek-

speditioner.  

Som deltager bliver du klædt på til at rådgive 

dine klienter om valg af virksomhedsform, 

samtidig med at du opnår en grundlæggende 

forståelse for de væsentligste aspekter af sel-

skabsretten. Kurset fokuserer i høj grad på de 

praktiske problemstillinger, som du kan støde 

på i dit daglige arbejde og giver dig konkrete 

værktøjer til håndteringen af disse. 

Kurset giver indledningsvis et overblik over de 

mest almindelige virksomhedsformer og foku-

serer efterfølgende på kapitalselskaber og de 

overvejelser og problemstillinger, der knytter 

sig til en række almindeligt forekommende ek-

speditioner i forbindelse med opstart, drift og 

afvikling af kapitalselskaber.  

På kurset vil du blandt andet få et indblik i, 

hvordan man stifter selskaber, hvilke mulighe-

der og faldgruber der er i den forbindelse, hvor-

når der kan være behov for at gennemføre ef-

terfølgende ændringer i selskabet, hvornår det 

kan være hensigtsmæssigt at have en besty-

relse, samt hvilke ansvarsområder bestyrelsen 

har sammenlignet med direktionen. 

 

 Med en praktisk vinkling vil følgende punkter 

blandt andet blive gennemgået:  

1. Kort gennemgang af forskellige virk-
somhedsformer og lovgrundlag 

2. Valg af virksomhedsform 
3. Stiftelse af selskaber 
4. Valg af ledelsesstruktur - selskabets 

ledelse 
5. Ændringer i selskabet 
6. Afvikling af selskaber  

Målgruppe 

Kurset henvender sig til yngre revisorer, der 

beskæftiger sig med selskabsret i sit daglige 

arbejde og derfor har behov for at have kend-

skab til de forskellige virksomhedsformer og 

deres muligheder og udfordringer. 

Undervisere 
Advokat Rune Tarnø 
 
Tid og sted 
A08.1: 9. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
A08.2: 10. september 2019 9-16:30, Comwell 
Klarskovgaard 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A08 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 8 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk


 

S i d e  18 | 61 

 

A09 - Partnerselskaber 
 

Kursusbeskrivelse 
Selv for den erfarne rådgiver kan koblingen mel-
lem selskabs- og skatteretten ved anvendelse af 
partnerselskaber give anledning til eftertænk-
somhed. Deltag i kurset og få et praktisk kend-
skab til partnerselskabsformen, som kan skabe 
stor værdi for dine klienter. 
 
Erfaringen har vist, at partnerselskabet i mange 
tilfælde en særdeles velegnet selskabsform. På 
dette kursus vil deltagerne få et praktisk overblik 
over partnerselskabet og kendskab til selskabs-
formens anvendelsesmuligheder. Vi gennemgår 
partnerselskabets selskabsretlige og skatteret-
lige kendetegn samt giver gode råd til, hvordan 
man kommer i gang med at anvende selskabs-
formen og efterfølgende driver en virksomhed 
som et partnerselskab på den mest hensigts-
mæssige måde. 
 
Som deltager bliver du desuden opdateret med 
de nyeste regler for partnerselskaber og får ind-
sigt i de faldgruber, som reglerne indeholder. 
Formålet med kurset er at give kursisterne en so-
lid viden omkring partnerselskaber. En viden, 
som kan anvendes i forbindelse med deres råd-
givning. 
 
Partnerselskaber i praksis – Erfaringsbaseret sel-
skabs- og skatteretlig gennemgang af partner-
selskabsformen, hvor kursisterne vil få et prak-
tisk overblik over partnerselskaber samt solid vi-
den om deres anvendelsesmuligheder, der kan 
anvendes i rådgivningssituationer. Vi gennemgår 
desuden den nye bestemmelse i LL § 4, der sæt-
ter begrænsninger for, hvornår deltagelse i part-
nerselskaber anses for selvstændig erhvervsvirk-
somhed. 
 
Kurset henvender sig til revisorer med et grund-
læggende kendskab til skatte- og selskabsret, 
der har behov for at kunne inddrage partnersel-
skaber i forbindelse med rådgivning af klienter.  
 
Med en praktisk vinkling vil følgende punkter 
blandt andet blive gennemgået: 

1. Introduktion af partnerselskabet – hvad 
er det – og hvorfor er det smart? 

  
2. Stiftelse af partnerselskaber – hvordan 

kommer man i gang? 
3. Partnerselskabet i drift 
4. Ind- og udtræden af partnerselskabet 
5. Omdannelse af eksisterende interes-

sentskab eller kapitalselskab til part-
nerselskab 

6. Partnerselskabers ophør 
 
Målgruppe 

Kurset henvender sig til yngre revisorer, der 

beskæftiger sig med selskabsret i sit daglige 

arbejde og derfor har behov for at have kend-

skab til de forskellige virksomhedsformer og 

deres muligheder og udfordringer. 

 

Undervisere 
Advokat Rune Tarnø 
 
Tid og sted 
A09.1: 11. september 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
A09.2: 12. september 2019 9-16:30, Comwell 
Klarskovgaard 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A09 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 8 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 

 

mailto:revisupport@olrevision.dk
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A10 – Introduktion til IFRS 
 

Kursusbeskrivelse 
IFRS i overblik. Kan denne regnskabsmæssige be-
grebsramme anvendes for SMV og hvor er det re-
levant at tolke danske regler igennem IFRS. 
 
Kurset har til formål at skabe et overblik over 
de samlede internationale regnskabsstandar-
der – IAS og IFRS. 
 
Målet med kurset er at give kursisterne indblik i 
og anvendelse af IFRS-reglerne: 
 

- Generel gennemgang af aktuelle stan-
darder 

- Fokus på standarder udenfor typiske 
danske områder – dækket af ÅRL 

- Gennemgang af centrale forskelle mel-
lem standarder og nationale regler 

- Faldgruber ved anvendelse 
- Fokus på præsentationskravene 

 
Målgruppe 
Godkendte revisorer og erfarne revisorer samt 
controllere med IFRS som arbejdsområde. 

 Undervisere 
Oplysning om underviser tilgår. 
 
Tid og sted 
8. oktober 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
A10. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav og standarder: 8 timer 
Direkte og indirekte skatter: 0 timer 

  

mailto:info@revisupport.dk
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B01 - Forvaltningsrevision 
 

Kursusbeskrivelse 
Forvaltningsrevision er relevant for dig, der er be-
skæftiget med offentlige og halvoffentlige insti-
tutioner, private institutioner og –projekter, base-
ret på offentlige tilskud. 
 

• Hvad laver de i Rigsrevisionen? 

• Er folk, der handler i Bilka klogere end 
folk der handler i Fakta? 

• Hvordan vurderer vi forvaltning/økono-
misk styring og begrebet ”god offentlig 
revisorskik”? 

 
Fælles for disse spørgsmål er vurderingen af, 
hvorledes man forvalter sine midler – hvorledes 
håndteres den økonomiske styring. 
 
Som revisor ser vi oftest på det ved at vurdere 
de finansielle præstationer og –rutiner. 
 
Formålet med kurset er at give kursisterne en 
praktisk tilgang til revision, der ikke som ud-
gangspunkt er baseret på en kontrol af finan-
sielle præstationer og den retvisende præsen-
tation heraf. 
 
Kurset giver kursisterne et praktisk værktøj til 
revision af de bagvedliggende forretnings-
gange, der udløser en finansiel præstation og 
revisors afledte rapportering herpå, når der 
ikke er tale om kontrol af finansielle transaktio-
ner og præstationer. 
 
Kursisten opnår forståelse for, hvornår der stil-
les krav til udførelse af forvaltningsrevision og 
det nødvendige omfang heraf, herunder det 
indledende revisionsbevis. I tilknytning hertil 
tager kurset en praktisk tilgang til elementerne 
i forvaltningsrevisionen (produktivitet og effek-
tivitet) med udgangspunkt i eksempler fra 
hverdagen. 
 
De nye SOR-standarder bliver tillige gennem-
gået. 

 Målgruppe 
Revisorer og rådgivere med mindst 2 års erfa-
ring. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen 
 
Tid og sted 
B01.1: 8. oktober 2019 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
B01.3: 9. oktober 2019 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
B01.4: 7. oktober 2019 9-16:30, Comwell Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B01 + nr. for kursussted 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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B02 – SR-Forberedelseskursus 
 

Kursusbeskrivelse 
Skal du til mundtlig revisoreksamen? Dette kur-
sus er skræddersyet kandidaten der skal til 
mundtlig revisoreksamen. 
 
Kurset gennemføres som et case baseret kur-
susforløb, hvor dagen indledes med en oriente-
ring om den mundtlige revisoreksamen, teknik-
ker for forberedelse og fremlæggelse – efter-
fulgt af individuelle mundtlige eksamensforløb, 
dels i plenum og dels i mindre grupper. 
 
Kurset henvender sig til alle kandidater, men er 
i særlig grad tænkt som et supplement for kan-
didater fra mindre revisionsvirksomheder, der 
ikke tilrettelægger og gennemføre egne forløb. 
 
Dette SR-forberedelseskursus bør suppleres 
med deltagelse i FSR’s akademiforløb og 
mundtlige eksamenstræningsforløb ultimo ok-
tober 2019 (sidste weekend i oktober). 
 
Målgruppe 
Kandidater der har bestået de skriftlige modul-
eksaminer og derved har opnået adgang til 
mundtlig eksamen i november eller maj/juni. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Finn Sørensen 
Statsaut. revisor Kim Wegener 
Statsaut. revisor Per Kristensen 

  
 
 
 

 
Tid og sted 
21. oktober 2019 9-19:30, Trinity Fredericia 
 
Der er aftensmad med i prisen – fra kl. 19:30. 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.975 inkl. aftensmad, ekskl. overnat-
ning 
 
DKK. 3.950 inkl. aftensmad, inkl. overnatning 
(dagen forud for kursusdagen) 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B02. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 4 timer 
Retlige krav & Standarder: 4 timer 
Direkte & indirekte skatter: 2 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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B03 – Bestå kvalitetskontrollen 
 

Kursusbeskrivelse 
At blive udtrukket til offentlig kvalitetskontrol 
medføre for de fleste en vis usikkerhed om det ar-
bejde man har udført og er i gang med at udføre. 
 
Med dette kursus forbereder vi dig og din orga-
nisation grundigt på den kommende kontrol. 
 
Vi vil have fokus på: 

- Hvad skal du forberede dig på før kon-
trollen 

- Kontrollens anatomi, hvad skal gøre, 
hvordan foregår det og hvad er kontrol-
lantens opgave (og ikke kontrollantens 
opgave) 

 
Vi forbereder dig til den kommende kontrol 
igennem gennemgang af: 

- De generelle regler om kvalitetsstyring 
på firma- og sagsniveau 

- Erfaringer fra kontrollerne 
- Gennemgang af seneste sager i nævnet 
- Planlægningsfasen og dokumentatio-

nen af denne 
- Dokumentation på sagsniveau 
- Egen kontrol 

 
Kurset giver en grundig vejledning i udførelse af 
egen-kontrol, der kan forberede den offentlige 
kontrol. 
 
Målgruppe 
Godkendte revisorer og deres medarbejdere – 
særlige fra virksomheder udtaget til kontrol i 
2019 (eller hvis du forventer kontrol senest i 
2020). 

  
 
 
 
 
 
 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen. 
 
Tid og sted 
Forår: 
B03.1: 11. juni 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
B03.2: 12. juni 2019 9-16:30, Comwell Korsør 
 
Efterår: 
B03.1: 4. september 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
B03.2: 3. september 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160 (gælder kun efterårs kurset). 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B03 + nr. for kursussted + forår eller efterår. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav og standarder: 0 timer 
Direkte og indirekte skatter: 0 timer 

 

  

mailto:info@revisupport.dk
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B04 – Revisors erklæringer 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset genopfrisker de forskellige erklæringer, de 
underliggende handlinger og revisionsbeviser. 
Kurset giver tillige en opdatering på de seneste 
erklæringstilpasninger inden for udvidet gennem-
gang og selskabsretlige erklæringer. 
 
Kurset gennemgår de traditionelle erklæringer 
inden for revision, udvidet gennemgang, review 
og assistance med de seneste tilpasninger/op-
dateringer. 
 
Yderligere gennemgås særlige erklæringer in-
den for selskabsretten (ISAE3000-erklæringer) 
og andre specielle erklæringsforhold. 
 
Formålet er at give kursisten en opdatering in-
den for erklæringsområdet samt igennem dia-
log/diskussioner og cases at forholde sig til for-
hold, der kan medføre behov for modifikationer 
og/eller fremhævelser i revisors erklæringer. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-
sor, der er beskæftiget med i særdeleshed 
SMV-virksomheder og som har praktiseret 
igennem mindst 2 år.  
 
Kurset er også velegnet som genopfrisknings-
kursus for revisorer, der har praktiseret igen-
nem mange år. 
 
 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener. 
 

Tid og sted 
B04.1: 23. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
B04.3: 27. september 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
B04.4: 24. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B04 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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B05 – Assistance – det gode alternativ!? 
 

Kursusbeskrivelse 
Siden muligheden for fravalg af revision blev en 
realitet, er mange opgaver blevet ”nedgraderet” 
til en revisorassistance med opstilling af et regn-
skab. 
 
Med dette kursus gennemgås grundprincip-
perne i assistancen efter ISRS4410 og de for-
hold, du som praktiserende revisor skal være 
opmærksom på når du anvender denne mulig-
hed. 
 
Kurset gennemgår minimumskravene til assi-
stanceerklæringen og det bagvedliggende 
grundlag og giver samtidig inspiration til at an-
vende dette alternativ kombineret med at til-
rettelægge omfanget af arbejdet, så revisor ud-
føre mindre og kunden oplever en reel nedgang 
i honorar – som ofte er omdrejningspunktet for 
valget kombineret med muligheden for at revi-
sor kan slippe for en kvalitetskontrol af opga-
ven. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-
sor, der er beskæftiget med i særdeleshed 
SMV-virksomheder og som har praktiseret 
igennem mindst 2 år.  
 
Kurset er også velegnet som genopfrisknings-
kursus for revisorer, der har praktiseret igen-
nem mange år. 
 
 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener. 
 
Tid og sted 
B05.1: 20. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
B05.3: 16. september 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
B05.4: 19. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B05 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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B06 – Udvidet gennemgang (og review) 
 

Kursusbeskrivelse 
Vi har efterhånden i Danmark indarbejdet, at re-
visionspligten ikke længere er et naturligt valg. 
Som følge heraf er antallet af erklæringer efter 
den særlige danske standard om udvidet gen-
nemgang støt stigende. Med dette kursus sætter 
vi fokus på krav til planlægning, dokumentation 
mv. 
 
Kurset giver en grundig gennemgang af kra-
vene til planlægning, metoder for frembrin-
gelse af bevis/dokumentation samt dokumen-
tationens omfang. 
 
Der tages udgangspunkt i de kendte review-
standarder og arbejdes herefter frem efter den 
særlige danske standard, med fokus på bevisets 
styrke samt de krævede ekstra handlinger af-
ledt af standarden. 
 
Erklæringsforholdet gennemgås tillige som et 
resultat af de udførte handlinger. 
 
Målgruppe 
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere, 
der er beskæftiget med erklæringsopgaver. 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen. 
 
Tid og sted 
B06.1: 25. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
B06.2: 23. september 2019 9-16:30, Comwell 
Klarskovgaard 
B06.3: 26. september 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B06 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav og standarder: 0 timer 
Direkte og indirekte skatter: 0 timer 
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B07 – Besvigelser (Revisors opklaring af besvigelser) 
 

Kursusbeskrivelse 
Det er ifølge revisorloven og de internationale 
standarder en pligt at undersøge om et års-
regnskab er retvisende, dvs. fri for væsentlige 
fejl. U-opdagede besvigelser kan være af en så-
dan størrelse, at der er tale om regnskabet ikke 
er retvisende. Samtidig viser videnskabelige 
undersøgelse, at brugerne af regnskaberne står 
uforstående tilbage, når der sker besvigelser, 
som revisor ikke har opdaget. Dårlig medieom-
tale af en revisor eller et revisionsfirma kan 
have fatale følger for hans/hendes omdømme. 
Kurset fokuserer på at blive bedre til at spotte 
besvigelser, ved at gennemskue personen bag 
disse. Dermed øges revisors evne til at se fare-
signaler i tide, samt at forebygge og opdage 
disse. Der er jo ingen tal og rapporter, som er 
mere ærlige end personen, som har udarbejdet 
dem! 
 
Kurset handler om at støtte revisor med nye 
redskaber hertil: 
 
Der fokuseres på de menneskelige faktorer, 
som præger en svindler. 

- Hvad karakteriserer en typisk bedrager 
- hvad skal der til for at der kan ske be-

svigelser (besvigelsestrekanten) 
- psykologiske faktorer illustreret i besvi-

gelsesbeslutningsmodellen 
- pres som forværrende faktor 
- afsløring af personer med psykopatiske 

træk, illustreret via kendte sager i prak-
sis 

 
Der præsenteres et arbejdspapir, som er udvik-
let på baggrund af ovenstående. Kursusdelta-
gerne kan frit benytte i deres praktiske virke ef-
ter endt kursus. 
 
 

 Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende re-
visor, der er beskæftiget med i særdeleshed 
SMV-virksomheder og som har praktiseret 
igennem mindst 4-5 år. 
 
Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Ras-
mussen 
 
Tid og sted 
B07.1: 16. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
B07.3: 17. september 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
B07.4: 18. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B07 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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B08 – Revision af mindre virksomheder (SMV-revision) 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset gennemgår revisionsprocessen for en 
mindre virksomhed, herunder kommer vi rundt 
omkring mange af de revisionsstandarder, der 
påvirker selve revisionen samt, hvordan disse 
indarbejdes effektivt og dokumenteres, så revi-
sionen også holder til en eksterne kvalitetskon-
trol. 
 
Kurset tager udgangspunkt i revisionsproces-
sen. 
 
Kurset gennemgår krav til revisor i forbindelse 
med revisionsplanlægningen, desuden inddra-
ges relevante krav til dokumentation og til revi-
sors rapportering, herunder gennemgås bl.a.: 
 

- Revisors lovramme – overblik 
- ISA systemet – overblik 
- Udvalgte ISA’er: 

o Planlægningsfasen (ISA 300-330) 
o Dokumentation (ISA 230) 
o Stikprøve / Kontrol (ISA 530) 
o Revision primobalance (ISA 510) 
o Regnskabsmæssige skøn (ISA 540) 
o Besvigelser (ISA 240) 
o Going concern (ISA 570) 

- Kvalitetskontrol – holder det! 
- Review og udvidet gennemgang 
- Revisors erklæringer 

 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-
sor, der er beskæftiget med i særdeleshed 
SMV-virksomheder og som har praktiseret 
igennem mindst 2 år.  
 
Kurset er også velegnet som genopfrisknings-
kursus for revisorer, der har praktiseret igen-
nem mange år. 
 
 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener. 
 

Tid og sted 
B08.1: 11. november 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
B08.2: 14. november 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
B08.3: 18. november 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B08 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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B09 – Investeringsejendomme 
 

Kursusbeskrivelse 
Investering i ejendomme, behandling af køb, salg 
og ændringerne i værdierne – både regnskabs- og 
skatteregler på området er komplekse. Med dette 
kursus skaber vi et overblik. 
 
Hensigten med kurset er at guide kursisterne 
igennem en praktisk orienteret kursusdag med 
særlig fokus på de regnskabsmæssige metoder 
for behandling i investeringsejendomme, ud-
fordringer knyttet hertil – herunder særligt de 
nye skærpede redegørelseskrav. 
 
Udover tillige at have en gennemgang af de re-
visionsmæssige udfordringer og faldgruber gi-
ves et overblik omkring skatteforholdene gene-
relt for ejendomme ved køb/salg. 
 
Kurset vil være baseret på praktiske eksempler, 
standarder og værktøjer til kursisternes efter-
følgende brug i praksis. 
 
Målgruppe 
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere. 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen 
Skatterådgiver Thorbjørn Helmo Madsen. 
 
Tid og sted 
B09.1: 2. december 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
B09.2: 3. december 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
B09.3: 4. december 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B09 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3 timer 
Retlige krav og standarder: 3 timer 
Direkte og indirekte skatter: 2 timer 
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B10 – Revisoransvar 
 

Kursusbeskrivelse 
Hvor går grænsen for, hvornår revisor er erstat-
ningspligtig – og hvornår dækker forsikringen? 
 
Dette kursus stiller skarpt på revisors ansvar i 
forhold til både de traditionelle opgaver inden-
for revision, skat og erklæringer og de mere 
komplekse opgaver indenfor rådgivning. 
 
Revisor bliver i stadig stigende grad konfronte-
ret med ansvaret som rådgiver – i særdeleshed i 
takt med at samfundets kendskab til revisors 
lovpligtige ansvarsforsikring kan være en del af 
en økonomisk kompensationsmulighed. 
 
Kurset vil gennemgå de almindelige strafferet-
lige forhold, bonus pater og andre juridiske be-
greber for definition af rækkevidden af revisors 
professionelle ansvar – og ikke mindst, hvornår 
revisor må forvente at dække af egen lomme. 
 
Målgruppe 
Godkendte revisorer, indehavere af revisions- 
og regnskabsvirksomheder og deres ledende 
medarbejdere. 

 Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Ras-
mussen 
 
Tid og sted 
B10.1: 1. oktober 2019 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
B10.4: 2. oktober 2019 9-16:30, Comwell Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
B10 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav og standarder: 0 timer 
Direkte og indirekte skatter: 0 timer 
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C01 – Omstrukturering for revisorer 
 

Kursusbeskrivelse 
Generationsskifte og omstrukturering går hånd-i-
hånd og er opgaver og udfordringer, som både 
revisor, advokat og andre rådgivere ofte møder. 
Dette kursus har til formål at gennemgå de 
mange forskellige omstruktureringsmodeller, 
både med udgangspunkt i skatteretten samt den 
relevante del af selskabsretten, der involvere re-
visor – ofte som vurderingsmand. 
 
Få indblik i de nyeste lovændringer med betyd-
ning for generationsskifte og omstrukturering 
af familieejede virksomheder. Bliv klogere på 
de nye regler for bo- og gaveafgift, nyt om pen-
getankreglen og generationsskifte med succes-
sion. 
 
Du bliver klædt på til at håndtere generations-
skifte og omstrukturering med øje for de skat-
temæssige faldgruber og muligheder. 
 
Med en praktisk vinkling vil følgende punkter 
blandt andet blive gennemgået: 

1. Valg af generationsskiftemodel 
2. Værdiansættelse 
3. Omstruktureringer 
4. Fonde 

 
 

 Målgruppe 
Alle revisorer og rådgivere. 
 
Undervisere 
Advokat Simon Clark  
 

Tid og sted 
C01.1: 21. oktober 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
C01.2: 22. oktober 2019 9-16:30, Comwell 
Klarskovgaard 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C01 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 4 timer 
Direkte & indirekte skatter: 4 timer 
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C03 – Aktuel skat 
 

Kursusbeskrivelse 
Med dette kursus bliver du klædt på til at hånd-
terer de seneste lovændringer, ændringer i 
praksis og tolkninger på skatteretten. 
 
Kurset har til formål at gennemgå seneste lov-
ændringer, udvalgte områder samt tilpasset 
tolkning af reglerne baseret på seneste domme 
og afgørelser, bindende svar osv. 
 
Med deltagelse på dette kursus bliver kursisten 
klædt på til den kommende 2020-sæson. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-
sor, bogholder og regnskabsudarbejder. 
 
Kurset henvender sig til både den yngre og uer-
farne medarbejder som den erfarne og rutine-
rede medarbejder. 
 
Undervisere 
Advokat Torben V. Bagge og Registreret revi-
sor/Senior Tax Manager Jørgen Frausing (Tri-
nity Fredericia) 
Advokat Bent Ramskov (Comwell Rebild Bak-
ker) 
Skatterådgiver Thorbjørn Helmo Madsen 
(Comwell Korsør) 

  
 
 
 
 
Tid og sted 
C03.1: 13. januar 2020 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
C03.2: 16. januar 2020 9-16:30, Comwell Kor-
sør 
C03.3: 14. januar 2020 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C03 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 8 timer 
 

 

  

OBS: 
Kursusdato er i 2020 
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C04 – Aktuel moms (og afgifter) 
 

Kursusbeskrivelse 
Med dette kursus bliver du klædt på til at hånd-
terer de seneste lovændringer, ændringer i 
praksis og tolkninger på moms- og afgiftsret-
ten. 
 
Kurset har til formål at gennemgå seneste lov-
ændringer, udvalgte områder samt tilpasset 
tolkning af reglerne baseret på seneste domme 
og afgørelser, bindende svar osv. 
 
Kurset fokuserer og behandler udvalgte områ-
der inden for moms- og afgiftsretten, som erfa-
ringsmæssigt giver udfordringer eller anledning 
til korrektioner ved kontroller. 
 
Med deltagelse på dette kursus bliver kursisten 
klædt på til den kommende 2020-sæson. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-
sor, bogholder og regnskabsudarbejder. 
 
Kurset henvender sig til både den yngre og uer-
farne medarbejder som den erfarne og rutine-
rede medarbejder. 
 
Undervisere 
Momsdirektør Søren Engers Pedersen 
 

  
 
 
 
 

 
Tid og sted 
C04.1: 14. januar 2020 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
C04.2: 13. januar 2020 9-16:30, Comwell Kor-
sør 
C04.3: 15. januar 2020 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C04 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
 

  

OBS: 
Kursusdato er i 2020 
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C05 – Afgifter 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset giver kursisterne et overblik og en opda-
tering inden for afgifter, herunder energiafgif-
terne, regler for fradragsret og muligheder og 
faldgruber. 
 
Igennem deltagelse i kurset bliver rådgiver 
klædt på til at optimerer kundernes muligheder 
for at opnå berettigede fradrag og samtidig 
sikre, at kun tages fradrag for de afgifter virk-
somheden er berettiget til. 
 
Erfaringerne viser, at der ved korrekt anven-
delse af reglerne og hensigtsmæssig indretning 
hos virksomhederne kan opnås betydelige fra-
drag – som du som rådgiver kan sikre dine kun-
der. Kurset er derfor hurtigt tjent hjem på god 
service og rådgivning til dine kunder. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til den praktiserende revi-
sor, bogholder og regnskabsudarbejder. 
 
Kurset henvender sig til både den yngre og uer-
farne medarbejder som den erfarne og rutine-
rede medarbejder. 
 
Undervisere 
Momsdirektør Søren Engers Pedersen 
 

 Tid og sted 
C05.1: 9. december 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
C05.2: 10. december 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
C05.3: 11. december 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C05 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 8 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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C06 – Håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT 
 

Kursusbeskrivelse 
Bliv klogere på hvordan du som rådgiver bedst 
muligt håndtere eventuelle skattesager og hen-
vendelser fra SKAT, herunder bindende svar, om-
gørelse, selvangivelsesomvalg, skatteforbehold, 
syn og skøn.  
 
I praksis gælder det om at undgå tvister med 
SKAT, og hvis de opstår, gælder det naturligvis 
om at opnå det bedst mulige resultat. Udfaldet 
af en dialog og en eventuel tvist med SKAT er 
meget afhængig af, hvordan dette håndteres, 
herunder særligt hvilke oplysninger man starter 
med at give til SKAT. Med dette kursus får du 
indblik i, hvordan skattesager håndteres bedst 
muligt – herunder fastlæggelse af strategien i 
skatte- og afgiftssager. 
 
Herudover bliver der gennemgået udvalgt om-
rådet af Skats Indsatsplan for 2018. 
 
Målgruppe 
Kurset er primært henvendt til revisorer og an-
dre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig med 
skatteretlige problemstillinger. 
 
Undervisere 
Advokat Torben Bagge 
Registreret revisor/Senior Tax Manager Jørgen 
Frausing 
  

 Tid og sted 
C06.1: 16. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
C06.4: 17. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C06 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 8 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk


 

S i d e  35 | 61 

 

C07 – Hovedaktionærbeskatning 
 

Kursusbeskrivelse 
SKAT vil også i 2019 have fokus på, om hovedak-
tionærer efterlever gældende skatte- og afgifts-
regler.  
 
Som rådgiver står man derfor løbende over for 
sager, hvor det er nødvendigt at kende seneste 
nyt. Få indblik i mulighederne og faldgruberne 
ved hovedaktionærbeskatning. 
 
SKAT rejser løbende en lang række sager om 
aktionærbeskatning, og som rådgiver er det 
derfor essentielt at være opdateret på den nye-
ste lovgivning og praksis inden for området. 
Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior 
Tax Manager Jørgen Frausing tilbyder et 
unikt indblik i  den nye lovgivning og 
praksis set fra praktikerens synsvinkel.  
 
Som deltager vil du få indblik i  følgende 
emner: 

• Ny lovgivning, der vedrører sel-
skaber:  

• Udvidelse af fradragsretten for er-
hvervsmæssige lønudgifter m.v. 

• Bedre vilkår for tildeling af med-
arbejderaktier.  

• Beskatning af løbende indtægter 
ved grænseoverskridende om-
struktureringer. 

• Beskatning af beløb vedrørende tilba-
gebetalte provisioner, EU-retlig tilpas-
ning af reglerne vedrørende udenland-
ske pensionsinstitutters investeringer i 
fast ejendom og bestemmelser i 
momsloven om momsfritagelse for 
selvstændige grupper og justering af 
værnsregler, der sikrer beskatning af 
udbytter m.v.). 

 
 

 • Lovændringer i forbindelse med 
Erhvervs- og iværksætterudspil .  

• Maskeret udlodning –  nye aktu-
elle problemstillinger  

• Optimal aflønning af hovedakti-
onær 

• Skattefri kørselsgodtgørelse  

• Hovedaktionærlån –  seneste nyt   
 
Målgruppe 
Kurset er primært henvendt til revisorer og 
andre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig 
med skatteretlige problemstillinger. 
 
Undervisere 
Advokat Torben Bagge 
Registreret revisor/Senior Tax Manager Jør-
gen Frausing 
 
Tid og sted 
C07.1: 18. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
C07.4: 19. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C07 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 8 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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C08 – Nye ejendomsvurderinger – hele vejen rundt 
 

Kursusbeskrivelse 
o Ejendomsvurderingsloven 
o Værdiansættelse af fast ejendom 
o Indefrysning af stigninger i grundskyld  
o Vurderingsankenævnsstruktur 
o Fordeling af anskaffelsessummer  
 
De nye ejendomsvurderinger kommer i sep-
tember 2018 og samtidig med dem tilpasses 
lovgivning på følgende områder:  
o Ejendomsværdiskat 
o Ejendomsskat 
o Klage over ejendomsvurderinger fra 2011 
 
Den nuværende ejendomsværdiskattelov og 
ejendomsskattelov ændres med en ny ejen-
domsskattelov, og der gennemføres en række 
initiativer, der skal sikre tryghed for bolig-
ejerne, bl.a. en rabatordning for nuværende bo-
ligejere, en moderniseret stigningsbegræns-
ning for erhvervsejendomme og en permanent 
indefrysningsordning for ejerboliger for stignin-
ger i ejendomsværdiskatten og grundskylden. 
 
Herudover kommer der en mulighed for at 
klage på ejendomsvurderingerne helt tilbage 
fra 2011. 
 
Disse nye regler bør revisor kende, således at 
man kan rådgive sine klienter optimalt. 
 
 

 Målgruppe 
Kurset er primært henvendt til revisorer og 
andre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig 
med skatteretlige problemstillinger. 
 
Undervisere 
Advokat Torben Bagge 
Registreret revisor/Senior Tax Manager Jør-
gen Frausing 
 
Tid og sted 
C08.1: 23. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
C08.4: 24. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C08 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 8 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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C09 – Virksomhedsordningen – genopfriskningskursus 
 

Kursusbeskrivelse 
SKAT har iværksat en kontrolaktion i forhold til 
skatteydere, der benytter virksomhedsskatteord-
ningen. Af samme grund bør man som rådgiver 
have fuld fokus på, hvordan man bør forebygge 
sager på dette område. Få indblik i seneste æn-
dringer i virksomhedsskatteloven samt relevante 
afgørelser. 
 
Ved lov nr. 992 af 16.9.2014 og lov nr. 652 af 
8.6.2016 blev der gennemført en række æn-
dringer i virksomhedsskatteloven med det for-
mål at forebygge såkaldt utilsigtet udnyttelse 
af virksomhedsskatteordningen. Der er nu gået 
mere ca. 4 år efter den første lovændring og der 
er kommet en lang række fortolkningsbidrag, 
herunder afgørelser, der illustrerer reglernes 
anvendelse i praksis, herunder giver svar på en 
lang række praktiske spørgsmål. 
 
Som rådgiver er det meget vigtigt, at du har 
fuld fokus på disse komplicerede regler, således 
at kunden bliver korrekt beskattet, hverken 
mere eller mindre. 
 
De senere år er der desuden truffet en række 
afgørelser, der viser, at udlån af midler fra virk-
somhedsskatteordningen ofte fører til, at det 
udlånte beløb anses for hævet med deraf føl-
gende beskatning. Dette gælder også i forhold 
til kreditgivning, herunder sælgerfinansiering i 
forbindelse med eksempelvis generations-
skifte. Underviserne Partner, advokat (H) Tor-
ben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frau-
sing sørger for, at du som deltager får indblik i 
de seneste ændringer i virksomhedsskattelo-
ven samt indsigt i relevante afgørelser. 
 
 

 Endelig er der de senere år rettet fokus på, 
om den aktivitet, der udøves, opfylder kra-
vene til at være erhvervsmæssig virksomhed, 
således at den kan placeres i virksomheds-
skatteordningen, herunder bevirke, at der 
sker udskydelse af beskatning af opsparet 
overskud. 
 
Målgruppe 
Kurset er primært henvendt til revisorer og 
andre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig 
med skatteretlige problemstillinger. 
 
Undervisere 
Advokat Torben Bagge 
Registreret revisor/Senior Tax Manager Jør-
gen Frausing 
 
Tid og sted 
C09.1: 9. december 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
C09.2: 10. december 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
C09.3: 11. december 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C09 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 8 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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C10 – Selskabsskat 
 

Kursusbeskrivelse 
De fleste arbejder med selskabsskat, opgørelse af 
indkomst, vurdering af fradrag mv. – uden sær-
lige tanke for særregler mv. Har du styr på din 
selskabsskat? 
 
Kurset genopfrisker regler og fokusere og gen-
nemgår faldgruber indenfor selskabsskatteret-
ten. 
 
Kurset vil give et overblik over reglerne og sam-
tidig stille skarpt på udvalgte områder, som of-
test ikke behandles eller som traditionelt kan 
være faldgruber. 
 
Sambeskatning, forholdet til kapitaldeltagere, 
lønudgifter i selskaber, underskudsbegræns-
ning er nogle af de emner der gennemgås. 
 
Målgruppe 
Godkendte revisorer, regnskabsudarbejdere, 
freelance bogholdere med selskabskunder, 
controllere og advokater med arbejde indenfor 
selskabsretten – samt relevante medarbejdere. 

 Undervisere 
Advokat Jacob Girke Nordlander 
 
Tid og sted 
C10.1: 7. oktober 2019 9-16:30, Trinity Frederi-
cia 
C10.3: 9. oktober 2019 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker  
C10.4: 8. oktober 2019 9-16:30, Comwell Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C10 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav og standarder: 0 timer 
Direkte og indirekte skatter: 8 timer 
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C11 – Virksomhedsophør 
 

Kursusbeskrivelse 
De fleste rådgivere har fokus på at hjælpe iværk-
sættere og virksomhedsejere i gang og undervejs 
i driften. Når en virksomhed afhændet og man 
står tilbage med den tomme skal eller med re-
sterne, hvad skal der så ske? 
 
Dette kursus føre kursisterne igennem den sid-
ste del af en virksomheds tilværelse – hvad en-
ten det handler om den personlige virksomhed 
eller det tomme selskab. 
 
Kurset vil have fokus på: 

• Rådgivning indenfor de selskabsretlige 
ophørsmodeller, med særlig fokus på 
betalingserklæringen og likvidation 

• Beskatning ved ophør 

• Ophør af VSO – eller muligheder for 
opretholdelse 

• Inaktiv drift og ophør i sammenhæng 
med pensionsmulighederne 

 
Kurset vil tage afsæt i praktiske værktøjer og 
eksempler fra dagligdagen. 
 
Målgruppe 
Godkendte og ikke-godkendte revisorer samt 
revisormedarbejdere med mere end 5 års erfa-
ring. 

 Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen 
 
Tid og sted 
C11.1: 28. oktober 2019 9-16:30, Trinity Frede-
ricia 
C11.2: 29. oktober 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør  
C11.3: 30. oktober 2019 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
C11 + nr. for kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav og standarder: 4 timer 
Direkte og indirekte skatter: 4 timer 

  

mailto:info@revisupport.dk
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D01 – Internatkursus  

(4 dage med regnskab, revision, skat og moms) 

 

Kursusbeskrivelse 
Internatkurset er tilrettelagt, så der over 4 dage 
gennemgås aktuelle og up-to-date emner in-
denfor: 
 

• Revision og erklæringsområdet (dag 3: 
– 4. september 2019) 

• Regnskabsområdet (dag 1: – 2. septem-
ber 2019) 

• Skat (dag 2: 3. september 2019) 

• Moms og afgifter (dag 4: 5. september 
2019) 

 
Ved deltagelse i hele forløbet får du i løbet af 
blot 4 sammenhængende dage alle dine obliga-
toriske efteruddannelsestimer. 
 
Du kan vælge et sammenhængende forløb (4 
dage) eller vælge enkeltdage. 
 
Målgruppe 
Godkendte revisorer, ikke-godkendte revisorer 
samt deres ledende medarbejdere (mindst 4 års 
erfaring). 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen (Regnskab – 
dag 1) 
Advokat Torben V. Bagge og Senior Tax Mana-
ger Jørgen Frausing (skat – dag 2) 
Statsaut. revisor Kim Wegener (Revision – dag 
3) 
Momsdirektør Søren Engers Pedersen 
(Moms/Afgifter – dag 4) 

  
 
 
 
 
 
Tid og sted 
Dag 1: 2. september 2019 9-19:30 
Dag 2: 3. september 2019 8:30-19:00 
Dag 3: 4. september 2019 8:30-19:00 
Dag 4: 5. september 2019 8-18:30 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 15.800. 
 
Pris ved bestilling inden 1. juli 2019, DKK. 
14.220. 
 
Prisen er inkl. overnatning 3 nætter. Pris uden 
overnatning er DKK. 11.900 (Ved bestilling in-
den 1. juli 2019 uden overnatning, DKK. 
10.710). 
 
Pris pr. dag uden overnatning, inkl. aftensmad 
DKK. 2.975. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D01 + valg med/uden overnatning. Ved bestil-
ling af enkeltdage, anføres dagnummer. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 11 timer 
Retlige krav og standarder: 11 timer 
Direkte og indirekte skatter: 18 timer 

  

mailto:info@revisupport.dk
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D02 – Internatkursus for juniorer og revisormedarbejdere 

(4 dage med regnskab, revision, skat m.m.) 

 

Kursusbeskrivelse 
Internatkursus for juniorer er tilrettelagt med 
henblik på at give elever/trainees og andre 
yngre revisormedarbejdere med få års erfaring, 
et stærkt fagligt fundament at arbejde videre 
på. 
 
I løbet af de 4 dage, vil kursisterne komme 
igennem følgende program: 
 

• Dag 1: Revisoropgaver, planlægning, 
udførelse/dokumentation og rapporte-
ring/erklæringer 

• Dag 2: Fra bogholderi, afslutningsark til 
regnskab inkl. indledende Årsregn-
skabslov med fokus på klasse A og B 

• Dag 3: Virksomhedsformer og indle-
dende selskabsret for revisorer – i over-
bliksform 

• Dag 4: Skat generelt og VSO/KAO for 
begyndere 

 
Internatet er tilrettelagt som et samlet forløb, 
men der er også mulighed for valg af enkelt-
dage. 
 
Hver dag afsluttes med fælles aftensmad, som 
en del af pakken. Der vil samtidig være indlagt 
et relevant og underholdende event i forløbet. 
 
Forløbet er tilrettelagt med henblik på at vægte 
det faglige udbytte sammen med, at der kan 
knyttes netværker på tværs blandt kursisterne. 
 
Målgruppe 
Revisorelever/trainees, yngre medarbejdere og 
nye medarbejdere i revisorfaget. 
Forløbet er også relevant for bogholdervirk-
somheder og virksomheder beskæftiget med 
regnskabsudarbejdelse, skat mv. 
 
 

  
 
 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener (Revision mv. 
– dag 1) 
Revisor Mikkel Kristensen (Bogholderi/Regn-
skab – dag 2) 
Statsaut. revisor Per Kristensen (Virksom-
hedsformer mv. – dag 3) 
Skatterådgiver Thorbjørn Helmo Madsen 
(Skat – dag 4) 
 
Tid og sted 
Dag 1: 9. september 2019 9-19:30 
Dag 2: 10. september 2019 8:30-19:00 
Dag 3: 11. september 2019 8:30-19:00 
Dag 4: 12. september 2019 8-18:30 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 15.800. 
 
Pris ved bestilling inden 1. juli 2019, DKK. 
14.220. 
 
Prisen er inkl. overnatning 3 nætter. Pris uden 
overnatning er DKK. 11.900 (Ved bestilling in-
den 1. juli 2019 uden overnatning, DKK. 
10.710). 
 
Pris pr. dag uden overnatning, inkl. aftensmad 
DKK. 2.975. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D01 + valg med/uden overnatning. Ved bestil-
ling af enkeltdage, anføres dagnummer. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 11 timer 
Retlige krav og standarder: 11 timer 
Direkte og indirekte skatter: 18 timer 

  

mailto:info@revisupport.dk
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D03 – Bogføring for begyndere 
 

Kursusbeskrivelse 
Hvordan etableres et bogholderi, hvad siger bog-
føringsloven. 
 
Med dette kursus gives en grundlæggende for-
ståelse for bogføringen og begrebsfastsæt-
telse. Herudover gennemgås kontoplanen og 
der gives eksempler på, hvorledes en optimal 
kontoplan etableres – med henblik på forenk-
ling og skabe sammenhæng til regnskabet. 
 
Formålet er at give den yngre bogholder, revi-
sorelever/trainees og andre en grundlæggende 
forståelse for bogholderiets opbygning, meto-
der, IT-værktøjer og teknikker. 
 
Målgruppe 
Revisorelever, trainees, yngre bogholdere, virk-
somhedsindehavere og iværksættere. 
 
Undervisere 
Registreret revisor Michael Harboe 

 Tid og sted 
D03.1: 9. september 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
D03.2: 16. september 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
D03.3: 7. oktober 2019 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160 
 
Ved valg af kursusnr. D03, D04 + D05 gives 
særligt tilbud – kontakt os for information. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D03 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D04 – Udvidet bogføring - Economic 
 

Kursusbeskrivelse 
Optimer din værdi af bogholderiet igennem ef-
fektiv udnyttelse af alle funktioner i Economic. 
 
Dette kursus giver kursisterne indblik i anven-
delse af IT-værktøjer til daglig bogføring, med 
udgangspunkt i bogføringssystemet Economic 
– som i dag anvendes af mange revisorer, bog-
holderbureauer og virksomheder. 
 
Kurset vil bl.a. inddrage de forskellige modul-
løsninger i Economic, opsætning af kontopla-
ner mv. til effektiv anvendelse af IT-værktø-
jerne samt værktøjernes mulighed for forenk-
ling og effektivisering af bogføringsopgaverne. 
 
Målgruppe 
Yngre revisorer og bogholdere samt virksom-
hedsejere og iværksætter med et vist kendskab 
til bogholderi mv. 
Kurset henvender sig tillige til kursister der har 
deltaget i kursus D03. 
 
Undervisere 
Registreret revisor Michael Harboe 

 Tid og sted 
D04.1: 10. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
D04.3: 8. oktober 2019 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
D04.4: 17. september 2019 9-16:30, Comwell 
Sorø 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160 
 
Ved valg af kursusnr. D03, D04 + D05 gives 
særligt tilbud – kontakt os for information. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D04 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D05 – Klar til revisor (afstemninger mv.) 
 

Kursusbeskrivelse 
Hvorfor er resultatet altid anderledes, når mate-
rialet har været forbi revisor? 
Hvad er det revisor laver, vi har jo selv lavet alt 
bogføring? 
 
Dette er blot nogle udsagn, som revisor og an-
dre regnskabsudarbejdere kan møde fra kun-
derne. 
 
Kurset vil give kursisterne redskaber til optime-
ring af afstemningsarbejder og periodiske bog-
føringsopgaver, herunder afstemning, afstem-
ningernes art og omfang samt dokumentatio-
nen for bogførings- og afstemningsarbejdet. 
 
Formålet med kurset er, at bogholderen, cont-
rolleren, revisorassistenten efter kurset kan til-
vejebringe et optimalt og næsten færdigt og 
dokumenteret arbejde, som kan danne grund-
lag for revisorens regnskabsudarbejdelse. 
 
Målgruppe 
Yngre revisorer med begrænset erfaring, revi-
sor- og regnskabsassistenter, bogholdere, free-
lance bogholdere m.fl. 
Kurset henvender sig endvidere til kursister der 
har deltaget i kursus D03 og/eller D04. 

 Undervisere 
Registreret revisor Michael Harboe  
 
Tid og sted 
D05.1: 11. september 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
D05.2: 18. september 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
D05.3: 9. oktober 2019 9-16:30, Comwell Re-
bild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160 
 
Ved valg af kursusnr. D03, D04 + D05 gives 
særligt tilbud – kontakt os for information. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D05 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D06 – Kommunikation og stresshåndtering 
 

Kursusbeskrivelse 
Dette inspirerende kursus giver dig værktøjer til 
at forbedre dine verbale kommunikationsevner 
samtidig med at der sættes fokus på håndte-
ring af stress og genkendelse og erkendelse af 
stresssymptomer. 
 
Formålet med kommunikationsdelen er at mi-
nimere misforståelser og at sikre en effektiv til-
lidsvækkende kommunikation. 
 
Formålet med stressdelen er at forebygge 
stress og at lære at håndtere stress (både for 
dig selv og som leder af dine medarbejdere). 
 
Kurset indeholder følgende: 
- At se kommunikation som værdiskabende 

for både revisor og kunde 
- At forstå forskellige personlighedstypers 

kommunikation 
- At forstå den nonverbale kommunikation 

(kropssproget) 
- At lytte på forskellige lytte-niveauer 
- At være bevidst om anvendelse af forskel-

lige spørgeteknikker 
- At forstå, hvor du er ubevidst ”forudindta-

get” (dvs. biased) 
- definitionen på stress 
- stress årsager – fakta og forestillinger 
- den biologiske forklaring på stress contra 

hvile 
- fysiske, psykiske og sociale symptomer på 

stress 
- stressprocessen fra grøn, gul til rød 
- stresshåndtering – generelle værktøjer til 

forebyggelse og helbredelse 
- relevante fif til stresshåndtering privat og 

på kontoret 
 
 
 

 Målgruppe 
Alle kategorier. 
 
Kurset henvender sig også til kursister uden-
for revisor-/økonomibranchen. 
 
Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Ras-
mussen 
 
Tid og sted 
D06.1: 3. december 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
D06.2: 4. december 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
D06.3: 2. december 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D06 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D07 – Pension, offentlige ydelser mv. 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset vil give kursisterne et overblik over de 
forskellige pensionsordninger, muligheder og 
faldgruber samt samspillet med offentlige ydel-
ser, herunder Folkepensionen. 
 
Kurset vil omhandle: 

- Pensionsformer – kapitalpension, rate-
pension, livrentepension og aldersop-
sparing 

- Forsikringer der typisk tilknyttes – tab 
af erhvervsevne m.m. 

- Offentlige ydelser og samspil mellem 
pensionssystemet og folkepensionen 

- Nyt skattefradrag 
- Ophørspension 
- Sportspension (hvis nogen er revisor for 

professionelle sportsudøvere) 
 
Målgruppe 
Revisorer og andre økonomiske kunderådgi-
vere. 
 
Undervisere 
Chefrådgiver Kent Laugesen, Danica. 
Rådgiver/Konsulent Udbetaling Danmark 

 Tid og sted 
D07.1: 18. november 2019 9-16:30, Trinity 
Fredericia 
D07.2: 19. november 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
D07.3: 20. november 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D07 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 4 timer 
Direkte & indirekte skatter: 4 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D08 – QWM – eksisterende og nye brugere 
 

Kursusbeskrivelse 
Dette kursus giver dig et overblik og en guide til 
optimal anvendelse af ERP- og kvalitetssty-
ringssystemet QWM. 
 
Kursets formål er overordnet at sikre, at anven-
delse af systemet sker i overensstemmelse med 
tanken bag systemet – for at sikre at anvendel-
sen opfylder kvalitetsstyringskravene. 
 
Herudover er formålet at guide og instruerer i 
en optimal anvendelse af de mange faciliteter, 
genveje osv. Der er i systemet. 
 
ERP-delen som fakturering, time/sag, statistik-
ker, medarbejderstyring osv. Inddrages tillige. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til såvel eksisterende som 
nye brugere. 
 
Kurset er velegnet for såvel sags-, kunde- og le-
delsesansvarlige samt administrative medar-
bejdere, der anvender systemets ERP-funktio-
ner. 
 
Undervisere 
Registreret revisor og QWM-partner Per Fogh 
Statsaut. revisor Per Kristensen 

 Tid og sted 
D08.1: 9. december 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
D08.2: 10. december 2019 9-16:30, Comwell 
Korsør 
D08.3: 11. december 2019 9-16:30, Comwell 
Rebild Bakker 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D08 + nr. på kursussted. 
 
Er du QWM-bruger i dag kan du også tilmelde 
dig via QWM. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 8 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D09 – WK:Årsafslutning 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset har til formål at give kursisterne en 
guide i grundlæggende anvendelse af WK:Års-
afslutning som regnskabsrapporteringssystem. 
 
Der vil blive fokuseret på: 
- Typiske XBRL-fejl 
- Grundlæggende setup af et regnskab 
- Modellerne 
- Individuelle tilpasninger 
 
Herudover vil der på MASTER-niveau blive gen-
nemgået mulighederne for etablering og vedli-
geholdelse af egne modeller, egne formater, 
indsætning af billeder, logo osv. Samt generel 
opsætning af programmet, med henblik på at 
gøre anvendelsen for brugerne nemmere. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til både eksisterende og 
nye WK:Årsafslutningsbrugere. 
Målgruppen er både programadministratoren 
og brugerne. 
 
 

 Undervisere 
Konsulent WK Kenneth Schørring 
Statsaut. revisor Per Kristensen  

 

Tid og sted 
D09.1: 31. oktober 2019 9-16:30, Trinity Fre-
dericia 
D09.2: 4. november 2019 9-16:30, Comwell 
Klarskovgaard 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D09 + nr. på kursussted. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 8 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D10 – Personlighedstyper og konfliktforebyggelse 
 

Kursusbeskrivelse 
Konflikter er irriterende! synes de fleste - men vidste 
du, at konflikter er naturlige og at de kan være kilde 
til personlig udvikling og succes? 
 
Kunderne er ikke altid klar over, at de presser revisor 
til at gå på kompromis med love og regler, når de er 
i økonomiske problemer. Dette er som oftest tilfæl-
det i situationer som going concern problemer, ge-
nerationsskifte, ulovligt aktionærlån, truende skils-
misse m.v. 
 
Revisor skal ifølge reglerne for revisorskik opret 
holde objektivitet og integritet i sit virke som både 
revisor og som virksomhedens rådgiver. Dette er en 
udfordring, fordi revisor som privat menneske jo li-
gesom sine kunder har subjektive holdninger og fø-
lelser – du foretrækker harmoni med dine medmen-
nesker. 
 
Resultatet af de konfliktfulde situationer kan være, 
at du mister en kunde, som bagefter omtaler dig ne-
gativt overfor sit faglige og personlige netværk. 
Dette kan du blive bedre til at undgå ved at konflikt-
håndtere. En vigtig forebyggende og løsende del af 
konflikthåndtering er at kende til forskellene mel-
lem personlighedstyperne. 
 
Dette kursus har det primære formål at lære dig at 
forebygge og håndtere konflikter med kunderne i 
pressede situationer, uden at gå på kompromis med 
objektiviteten eller integriteten. Et sekundært for-
mål er åbne dine øjne for udviklingspotentialet i 
konflikter. Indsigter heri vil bidrage til mere succes 
fremover, både som revisor, rådgiver og privatper-
son.  
 
Kurset indeholder følgende: 

• Indblik i konfliktteori 
o Eksempler på konfliktsituationer, 

hvor kunden presser revisor 

• Indblik i fire personlighedstyper efter DISC 
modellen 

o Disse fire typers motivationsfakto-
rer og forsvarsmekanismer 

• Uhensigtsmæssige konfliktprocesser for in-
troverte- og den ekstroverte person-
lighedstyper 

• Hensigtsmæssige konfliktprocesser de fire 
personlighedstyper.  

• Konflikters potentielle lærings- og udvik-
lings muligheder. 

 
 

  
Kurset vil bestå af både teoretiske og praktiske 
øvelser. Der inddrages værktøjer, som tillige kan 
bruges i andre konfliktsituationer (kollegiale- og i 
fritidskonflikter). 
 
Målgruppe 
Alle kategorier, også kursister udenfor revisor-
/økonomibranchen. 
 
Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Rasmus-
sen 
 
Tid og sted 
25. november 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.400. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.160. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. D10. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
 

 

mailto:revisupport@olrevision.dk
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D12 – Digitalisering og Automatisering af regnskabsprocessen 
 

Kursusbeskrivelse 
På kurset gennemgås de mest anvendte auto-
matiseringsmetoder, herunder særligt data-
overførsel mellem banker og økonomisyste-
mer.  
 
Der stiftes bekendtskab med hvilke former for 
opgaver som kan automatiseret samt hvilke 
opgaver der affødes af automatisering. Vi kig-
ger på fordele, ulemper og faldgruber ved de 
forskellige automatikker og der gennemgås op-
sætningsmuligheder ift. specielle kundespeci-
fikke ønsker. 
Vi kigger på de systemer som benyttes til bi-
lagshåndtering, dataoverførsel, bogføring, 
bankafstemning m.v. og følgende systemer vil 
være en del af undervisningen: 

• Økonomisystem (E-Conomic) 

o Rackbeat – Automatisk Lager-

styring 

o Indscanning – Automatisk Elek-

tronisk Bilagsarkiv 

o Dimension – Automatisk Afde-

lingsstyring 

o Kassesystem – Automatisk 

Omsætningsbogføring 

• Roger 

• BankConnect 

Kurset har til formål at give bogholderen eller 
revisoren nogle redskaber til at digitalisere sine 
kunder og derved øge antallet som der kan 
håndteres af en enkelt person. 
 
 

 Der vurderes at rådgiveren kan øge sit kunde-
indtag med op til 50% gennem automatise-
ring af arbejdsprocesser. 
 
Målgruppe 
Revisorer og bogholdere. 
 
Undervisere 
Digitaliseringsekspert Glenn Skovby og Admi-
nistrationsekspert Henrik Clausen. 
 
Tid og sted 
26. september 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.800. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 
2.520. 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. 
D12. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav og standarder: 0 timer 
Direkte og indirekte skatter: 0 timer 

  

mailto:info@revisupport.dk
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D13-D15 – Personlig udvikling (3 individuelle moduler) 
 

Kursusbeskrivelse 
D13 Selvkontrol 
På dette kursus arbejder vi med selvkontrol som et 
emne. Det handler om at være nysgerrig på hvordan 
og ikke mindst hvornår vi bruger vores selvkontrol.  
 
– De valg vi som mennesker tager, er oftest de nem-
meste, hvor i mod de sværeste er dem der gavner os 
mest på lang sigt. Selvkontrol kan trænes og der vil 
være konkrete øvelser hvor vi gør dette.  
 
Vaner har vi mange af og vi vil forsøge at kortlægge 
hvilke gode vaner vi har, hvilke vi gerne vil af med og 
hvilke vi faktisk kunne ønske os- Vi kommer om-
kring hvordan vi kan forstå vores hjerne og komme 
med tricks til at kunne ændre vores vaner.  
 
På kursus D13 kommer vi omkring Målsætning, som 
er nødvendig for at kunne finde motivationen til at 
kunne lave om på vores vaner. 
 
- Hvis du ønsker at komme med på kursus 2 aftaler 
vi et personligt fokuspunkt som du vil arbejde videre 
med til næste gang. 
 
D14 Tag styringen i eget liv 
Erfaringer fra arbejdet med personligt fokuspunkt 
deles med øvrige kursister (frivilligt)  
 
Tag styringen i eget liv- Under dette emne vil vi 
komme omkring hvem, hvad og hvordan vi lykkes 
med at kigge indad og arbejde med nogle af de for-
hindringer mennesker kan stå med for at folde sit 
potentiale ud.  
 
Optimisme som et valg; Ud fra tænkningen fra posi-
tiv psykologi arbejder vi med hvordan man kan “pro-
grammere” sit livssyn og der ved sin adfærd til at 
have en positiv anskuelse af udfordringer man kan 
stå overfor.  
 
Karakterstyrker; Alle mennesker besidder forskel-
lige karakterstyrker og vi vil arbejde med at finde 
dine topstyrker og hvordan du kan blive klogere på 
hvilke styrker der både kan være en force og en 
hæmsko. 
 
- Vi vil igen aftale et personligt fokuspunkt, som vi 
kan arbejde videre med på næste kursus  
 
D15 Integritet 
Erfaringer fra arbejdet med personligt fokuspunkt 
deles med øvrige kursister (Frivilligt) 
 
 

 Integritet; Herunder vil vi kigge nærmere på om 
der er der sammenhæng mellem det vi siger og 
det vi gør? 
 
- Attitude; Hvad sender vi af signaler til vores om-
givelser- Kan vi gennem vores attitude og udstrå-
ling opnå det vi ønsker os? 
 
- Amygdala; Frys-kamp eller flugt. Under dette vil 
vi prøve at kigge nærmere på hvordan vi reagere i 
situationer der føles truende for os? 
 
- Mindfulness; Hvordan kan jeg bruge det i min 
hverdag. 
 
Målgruppe 
Alle kategorier. Kurset henvender sig også til kur-
sister udenfor revisor-/økonomibranchen. 
 
Undervisere 
Konsulent Kim Bach Jespersen 
 
Tid og sted 
D13: 4. november 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
D14: 5. november 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
D15: 6. november 2019 9-16:30, Trinity Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 4.450. 
 
Pris ved bestilling inden 9. august 2019, DKK. 4.005. 
 
Ved bestilling af alle 3 moduler udgør enhedspri-
sen DKK. 3.975 (Ved bestilling inden 9. august 2019, 
DKK. 3.580). 
 
Tilmelding info@revisupport.dk, kursusnr. D13, 
D14 og/eller D15. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav og standarder: 0 timer 
Direkte og indirekte skatter: 0 timer 
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Undervisere – Oversigt 
 

Bent Ramskov Bent Warming-Rasmussen Finn Sørensen 
 
Advokat (H), ph.d. 
DAHL Advokatfirma. 

 
Bent Ramskov arbejder med skatte-
ret, primært selskabsskatteret, og 
kernekompetencerne er rådgivning 
om generationsskifte, omstrukture-
ring af både selskaber og personligt 
drevne virksomheder herunder 
spaltning, fusion, virksomhedsom-
dannelse mv. 
 
Desuden yder Bent Ramskov skatte-
rådgivning om overdragelse af akti-
ver af enhver karakter, herunder 
værdiansættelse, rådgivning om 
skattepligt, rådgivning om selskabs-
ret, rådgivning af andre rådgivere. 
Han fører skattesager på alle ni-
veauer, også i Højesteret.  
Bent Ramskov er leder af DAHLs af-
deling for skat og selskabsret.  
 
Bent Ramskov er uddannet HD i 
regnskabsvæsen og har en ph.d. i 
skatteret. Han er en meget brugt og 
anerkendt underviser og holder lø-
bende en række kurser for andre 
rådgivere, især om skatteretlige em-
ner. Han deltager i en række ERFA-
grupper med skatteretlig vinkel og 
er forfatter til flere bøger og artikler 
om skatteretlige emner. 

 
Underviser på kursusnr.: C03.3 

 
Ph.d. et cand.merc.aud. / Lektor 
Syddansk Universitet 

 
Lektor i revisionsteori ved Syddansk 
Universitet 
 
Underviser i fagene: Revision, pro-
fessionel rådgivning, coaching og 
facilitering og opklaring af besvigel-
ser. 
 
Cetificeret Psykoterapeut (Bodyna-
mic International) 
 
Revisor erfaring fra Deloitte, BDO 
og KPMG 
 
Underviser på kursusnr.: B07, B10, 
D06, D10 

 
Statsaut. revisor Finn Sørensen 
FS Management 

 
Finn har mange års erfaring som 
både underviser, praktiserende re-
visor samt tillidshverv som medlem 
i den nu nedlagte Revisorkommis-
sion, eksaminator/censor ved revi-
soreksamen mv. 
 
Underviser på kursusnr.: B02 
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Glenn Skovby Henrik Clausen Jacob Girke Nordlander 
 
Digitaliseringsekspert 
Apino ApS 
 

 
Glenn er direktør hos Apino, som be-
skæftiger sig med digitalisering og 
automatisering. 
 
Apino arbejder specialiseret med au-
tomatisering og digitalisering af 
små- og mellemstore virksomheder. 

 
Underviser på kursusnr.: D12 

 
Administrationsekspert 
Apino ApS 
 

 
Konsulent hos Apino. 
 
Underviser på kursusnr.: D12 

 
Advokat 
TVC Advokatfirma 
 

 
Jacob rådgiver primært inden for 
den generelle skatte- og erhvervs-
ret i bred forstand og har et dybde-
gående kendskab til omstrukture-
ringer, skatteoptimale selskabs-
strukturer, sambeskatningsforhold, 
generationsskifte (private client), 
beskatning af fast ejendom, hoved-
aktionærbeskatning, grænseover-
skridende transaktioner samt sel-
skabs- og virksomhedsbeskatning i 
almindelighed. 
 
Underviser på kursusnr.: C10 

 

  

https://www.linkedin.com/in/glennskovby/
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Jørgen Frausing Kent Laugesen Kim Bach Jespersen 
 
Reg. revisor og Senior Tax Manager 
TVC Advokatfirma 

 
Jørgen har stor undervisningserfa-
ring. Han holder årligt en lang række 
kurser og har således i løbet af de se-
neste år haft fornøjelsen af årligt at 
undervisere mere end 2.000 kursi-
ster, primært advokater og reviso-
rer.  
 
Jørgen har bl.a. tidligere været ansat 
i Foreningen Registrerede Revisorers 
skatteafdeling.  
 
Underviser på kursusnr.: C03.1, C06, 
C07, C08, C09, D01 

 
Chefrådgiver 
Danica Pension 

 
Chefrådgiver i Danica Pension, med 
speciale i selvstændiges særlige for-
hold. 
 
25 års erfaring som pensionsrådgi-
ver 
 
Ansat i bank i 10 år, samt 22 år i Da-
nica Pension 
 
Uddannet på Forsikringsakademiet 
i Rungsted – specialistniveau inden-
for pension 
 
Revisor i Danicas Assurandørfor-
ening 
 
Underviser på kursusnr.: D07 

 
Konsulent 
KBJespersen Rådgivning 
 

 
Kim har gennem de seneste 3 år ar-
bejdet som projektleder og udviklet 
et kursusforløb målrettet unge 
mennesker, som af skoler har været 
vurderet “ikke uddannelsesparate” - 
Med stor succes- 
https://www.jv.dk/haderslev/Foran-
drede-unge-moedte-minister/arti-
kel/2621275 
 
Kim’s budskaber findes også på 
hans Youtube-kanal ”Balance in life 
– kbjespersen”. 
 
Underviser på kursusnr.: D13, D14, 
D15 

 

  

https://www.jv.dk/haderslev/Forandrede-unge-moedte-minister/artikel/2621275
https://www.jv.dk/haderslev/Forandrede-unge-moedte-minister/artikel/2621275
https://www.jv.dk/haderslev/Forandrede-unge-moedte-minister/artikel/2621275
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Kim Wegener Malene Britt Hansen Michael Harboe 
 
Statsaut. revisor 
Landbrug & Fødevarer - Seges 

 
Kim har mange års praktisk erfaring 
som revisor, leder og underviser.  
 
Han deltager i Regnskabsrådets mø-
der, er forfatter til bogen ”God regn-
skabspraksis i landbruget” og har 
været eksaminator og censor ved re-
visoreksamen. 
 
Underviser på kursusnr.: A03, A06, 
A07, B02, B04, B05, B08, D01, D02 

 
Advokat 
DAHL Advokatfirma 

 
Malene er advokat hos DAHL Advo-
katfirma og arbejder specialiseret 
med skatteret og selskabsret, her-
under planlægning og gennemfø-
relse af omstruktureringer og gene-
rationsskifter af personligt drevne 
virksomheder og kapitalselskaber 
samt generel skatteretlig og sel-
skabsretlig rådgivning. 
 
Malene har skatteretlig undervis-
ningserfaring, herunder som eks-
terne lektorer på HD-uddannelserne 
ved Aarhus Universitet og anden lø-
bende kursusaktivitet for revisorer, 
advokater og andre rådgivere. 
 
Underviser på kursusnr.: A01 

 
Reg. revisor 
Harboe Consult ApS 

 
Michael Harboe er registreret revi-
sor og driver revisionsvirksomhed 
med kontorer i København og 
Odense, hvor der er beskæftiget ca. 
10 medarbejdere.  
 
Michael har udover sin revisorud-
dannelse en uddannelse som vok-
senunderviser og har lang erfaring 
med undervisning i forskellige sam-
menhænge. 
 
Underviser på kursusnr.: D03, D04, 
D05 

 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZwb7IjoLiAhWD6qYKHcOYCCUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdk.linkedin.com%2Fin%2Fmichael-harboe-4810414&psig=AOvVaw3bWG5HdFhM-V7M4kD5aY5J&ust=1557067478851602
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Mikkel Kristensen Per Fogh Per Kristensen 
 
Revisor HD-R 
OL Revision Haderslev 

 
 
Mikkel er revisor og beskæftiget 
med almene revisoropgaver samt 
specialopgaver indenfor virksom-
hedsophør, etablering og omstruk-
tureringer. 
 
Underviser på kursusnr.: D02 

 
Reg. revisor 
Dansk Revision Odense & QWM 

 
 
Per Fogh er medejer og partner i 
QWM og tillige praktiserende 
QWM-bruger igennem sin daglig-
dag hos Dansk Revision Odense. 
 
Underviser på kursusnr.: D08 

 
Statsaut. revisor 
OL Revision Haderslev & Revisupport 
 

 
 
Per er praktiserende revisor og 
partner i OL Revision Haderslev og 
Revisupport/PK Kurser. 
 
Per har mange års undervisningser-
faring, bl.a. som tidligere ekstern 
lektor ved Syddansk Universitet. 
 
Underviser er i dag medlem af Revi-
sorrådets Eksamensudvalg og ud-
peget medlem af Revisornævnet.  
 
Har siden 2010 været udpeget som 
eksaminator/censor ved SR-eksa-
men. 
 
Har været formand for FDR – For-
eningen Danske Revisorer siden ef-
teråret 2018. 
 
Underviser på kursusnr.: A02, A05, 
B01, B02, B03, B06, B09, C11, D01, 
D02, D08, D09 
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Rune Tarnø Simon Clark Søren Engers Pedersen 
 
Advokat (L) 
TVC Advokatfirma 
 

 
Rune Tarnø er partner med ansvar 
for erhvervsafdelingen i Roskilde. 
Rune deltog i 2006 i opstarten af af-
delingen i Roskilde. 
 
Rune er en forretningsorienteret ad-
vokat med fokus på rådgivning af 
virksomhedsejere og virksomhedsle-
dere indenfor selskabsretten, køb og 
salg af virksomhed (forretning) – 
M&A, køb og salg samt udvikling af 
fast ejendom, internationale retsfor-
hold, kontrakter, herunder indgåelse 
og fortolkning af internationale afta-
ler. 
 
Herudover deltager Rune i bestyrel-
sesarbejde og har god erfaring med 
rådgivning af små og mellemstore 
virksomheder på bestyrelsesniveau. 
 
Underviser på kursusnr.: A08, A09 

 
Advokat (H) 
TVC Advokatfirma 
 

 
Simon Clark  er advokat og associe-
ret partner i TVC advokatfirma på 
Frederiksberg, hvor han er faglig 
ansvarlig for afdelingen for skatte-
rådgivning.  
 
Han arbejder med mangeartede op-
gaver indenfor skatterådgivning og 
generel erhvervsrådgivning, og har 
omfattende erfaring med forskel-
lige former for omstruktureringer 
og generationsskifte for både store 
og mindre virksomheder og private.  
 
Han har stor praktiske viden om de 
forskellige omstruktureringsmodel-
ler, herunder fusioner og spaltnin-
ger samt omdannelse af personlige 
virksomheder. Han har tillige stor 
erfaring med skattemæssig risikoaf-
dækning ved indhentelse af bin-
dende svar i forskellige sammen-
hænge.  
 
Derudover har han møderet for Hø-
jesteret, og har derfor ligeledes stor 
erfaring med processager, hvorfor 
han også derigennem har opnået et 
indgående kendskab til hvilke løs-
ningsmodeller, der accepteres af 
skattemyndighederne. 
 
Underviser på kursusnr.: C01 

 
Momsdirektør 
Baker Tilly Denmark 

 
Søren Engers Pedersen er Momsdi-
rektør i Baker Tilly og har mere end 
25 års erfaring i arbejdet med 
moms og afgifter, hvor han betje-
ner en lang række erhvervsvirksom-
heder samt små og mellemstore re-
visionsvirksomheder.  

 
Han er forfatter Momsmanualerne 
og til undervisningsbøger om 
moms, ligesom han har skrevet ad-
skillige artikler om momsretlige 
emner.  
 
Søren har betydelig undervisnings-
erfaring fra kurser for revisionsbran-
chen, den offentlige sektor og fi-
nanssektoren. 
 
Underviser på kursusnr.: C04, C05, 
D01 
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Thorbjørn Helmo Madsen Torben V. Bagge Troels Behnke Skak 
 
Skatterådgiver og partner i 
Timetax A/S 
 

 
Aktiv revisor i mange år og undervi-
ser i skat og økonomi i en lang år-
række. 
 
Startede for 15 år siden, TimeTax 
A/S, der rådgiver om alt indenfor 
skat. Er direktør i selskabet og be-
skæftiger sig i dag udelukkende med 
skatterådgivning. 
 
Grundlægger af Revisormanualen og 
har i mange år deltaget i internatio-
nalt skatterådgiverorganisationer – 
bl.a. 24 år som bestyrelsesmedlem i 
IEC, der er et internationalt netværk 
af revisorer og skatterådgivere. Del-
tager stadig aktivt i dette netværk. 
 
Har været censor på CBS og SDU i 
mange år. 
 
Underviser på kursusnr.: B09, C03.2, 
D02 

 
Advokat (H) og partner i 
TVC Advokatfirma 
 

 
Torben har stor undervisningserfa-
ring. Han holder årligt en lang 
række kurser og har således i løbet 
af de seneste år haft fornøjelsen af 
årligt at undervisere mere en 2.000 
kursister, primært advokater og re-
visorer.  
 
Torben er advokat og partner i TVC 
Advokatfirma, bestyrelsesformand 
og leder af firmaets skatteafdeling, 
der p.t. består af 20 jurister.  
 
Torben er forfatter til en lang række 
artikler, primært offentliggjort i TfS 
og Revision & Regnskab.  
 
Han er medlem af bestyrelsen for 
Danmarks Skatteadvokater.  
 
Torben er tilknyttet Aarhus Univer-
sitet som ekstern lektor i skatteret 
og offentlig ret, ligesom han er fast 
underviser på Master i SKAT.  
 
Endvidere er han hyppigt anvendt 
som skatteekspert i medierne. 
 
Underviser på kursusnr.: C03.1, C06, 
C07, C08, C09, D01 

 
Advokat (L) 
DAHL Advokatfirma 
 

 
Troels Behnke Skak arbejder især 
med skatteretlige problemstillinger 
som omstruktureringer, generati-
onsskifter, skatterådgivning og kla-
gesager ved Landsskatteretten.  
 
Han underviser i skatteret på HD-R 
og HD-FR under Aarhus Universitet 
(Aarhus BSS) og yder rådgivning om 
selskabsretlige forhold, ofte i sam-
spil med relevante skatteregler. 
 
Desuden arbejder Troels Behnke 
Skak med virksomhedsoverdragel-
ser på såvel køber- som sælgersi-
den. 
 
Underviser på kursusnr.: A01 
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Bestillingsblanket 
 

Deltagernavn:  

Firmanavn:  

Mailadresse:  

Vil du modtage nyhedsmail:  

 

Jeg vil gerne deltage i/tilmelde mig følgende kurser: 

 Kursusnummer Sted 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Skema sendes til: info@revisupport.dk 

  

mailto:revisupport@olrevision.dk
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Notater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som Revisupport abonnent får du 20% rabat på alle vore kurser. 
 

Du får også 20% rabat på faglig support, kvalitetskontrol mv. fra Revisupport samt 
Online adgang til vore værktøjer. 

 
Kontakt os på info@revisupport.dk hvis du vil høre mere om abonnementsordningen. 

 
 

mailto:info@revisupport.dk
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