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Om vore kurser 
 

Generelt 
Vore kurser er tilrettelagt og sammensat med 
henblik på at tilbyde en bred pulje af kurser, der 
retter sig mod følgende typiske kursister: 
 
 Revisorer, herunder godkendte revisorer 
 Revisormedarbejdere 
 Trainees/elever 
 Freelance bogholdere 
 Bogholdere og controllere 
 Regnskabsudarbejdere 
 
Vore kurser og indholdet af kurserne er ikke 
isoleret rettet mod revisorbranchen, men er 
også velegnede inden for brancher – hvor de 
forskellige kursusemner kan være relevante. 
Disse afledte brancher omfatter bl.a. advoka-
ter, ejendomsmæglere, ejendomsadministrato-
rer, den finansielle sektor – herunder erhvervs-
bankrådgivere m.fl. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
For hvert kursus er anført det antal timer, som 
kursisten godskrives. Opdelingen er baseret på 
efteruddannelsesbekendtgørelsen for god-
kendte revisorer. 
 
Den igangværende 3-års periode løber fra 1. ja-
nuar 2018 til 31. december 2020. I denne peri-
ode, skal godkendte revisorer registrere og 
modtage undervisning svarende til ialt 120 ti-
mer, med en fordeling på mindst: 
 
 24 timer revision og erklæringer 
 24 timer retlige krav og standarder (regn-

skab mv.) 
 12 timer indirekte og direkte skatter 
 
De resterende 60 timer kan placeres individuelt 
inden for en af ovenstående 3 kategorier. 
 
Bestilling 
Tilmelding til vore kurser sker enten via vores 
hjemmeside på adressen http://www.revisup-
port.dk/spoerg-os/ eller ved at sende din tilmel-
ding (brug blanketten bagerst i kataloget eller 
skriv til os) til os på revisupport@olrevision.dk. 
 
Ved tilmelding skal du anføre kursusnummer, 
deltagernavn og deltagermailadresse samt evt.  

  
firmanavn. Firmanavn anvendes til fakturering 
og mailadresse anvendes til kommunikation af 
kursusoplysninger og –materiale samt efterføl-
gende evaluering, kursusbevis mv. 
 
Aflysning, afbestilling, betaling 
For at sikre et passende økonomisk forsvarlig-
hed i vore kurser, forbeholder vi os ret til at af-
lyse kurser – såfremt der ikke er tilstrækkelig 
tilmelding. 
 
Hvor et aflyst kursus er udbudt flere, vil vi til-
byde overførsel til andet kursussted. 
 
Du kan uden konsekvens afbestille tilmeldinger 
indtil 10 dage før kursusdato. Afbestiller du se-
nere, forbeholder vi os ret til fuld fakturering for 
din tilmelding. 
 
Gebyr for kursusdeltagelse faktureres til enten 
firma (eller deltager) umiddelbart efterkursets 
afholdelse. Vore betalingsbetingelser er 14 
dage. 
 
Evalueringer 
Ved de fleste kurser udleveres evalueringsske-
maer før kursets afslutning. 
 
Vi håber at du vil bruge 5 minutter på at udfylde 
disse skemaer, der dermed bidrager til både at 
forbedre vore kurser, kursusudbuddet samt pla-
ceringen af vore kurser – herunder revurdering 
af kursussteder. 
 
Kursusmateriale 
Kursusmateriale fremsendes pr. mail til delta-
gerne ca. 4-8 dage før kursus. Materiale frem-
sendes typisk som PDF-dokumenter i sort/hvid. 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer 
Har du spørgsmål til et kursus  eller har spørgs-
mål til en underviser efter et kursus, er du altid 
velkommen til at kontakte os – evt. via vores 
formular på hjemmesiden http://www.revisup-
port.dk/spoerg-os/ eller på revisupport@olrevi-
sion.dk. 
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Knæk cancer – gå på kursus og støt en god sag 
 

PK Kurser/REVIsupport har besluttet sig at gøre 
en ekstraordinær indsat for at bidrage til kræft-
forskning, støtte til patienter og pårørende 
samt diverse kampagner. 
 
Vi har indgået en aftale med Kræftens Bekæm-
pelse og TV2 om støtte til den årlige knæk can-
cer TV2 kampagne. 
 
Det betyder helt konkret: 
 

 At vi yder et grundbidrag på kr. 10.000 
 At vi yder et bidrag på kr. 50 pr. kursus-

deltager 
 At hovedparten af alle vore undervisere 

har givet tilsagn om at dedikerer en an-
del af deres underviserhonorar til ind-
samlingen 

 At de kursussteder vi har indgået aftale 
med, bidrager med op mod kr. 150 pr. 
kursusdeltager 

 
Målet er, at der samlet ved sæsonens udgang – 
31. december 2018 – 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 igennem PK Kurser. 
 
Sammen kan vi bidrage bedst og gøre en for-
skel. 
 
Vil du vide mere om kampagnen kan du læse 
om denne her: https://cancer.tv2.dk/sea-
son/2018 
 
På vores hjemmeside www.revisupport.dk hol-
der vi dig fra ca. 1. oktober 2018 orienteret om 
vores indsamling. 
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Kursusstederne - Jylland 
 

Jylland 
Vore kurser i VEST Danmark afvikles på Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Frederi-
cia. 

 
Et møde eller en konference er en stor investering, vi ved derfor også hvor afgørende det er at få et flot afkast.  
 
TRINITY HAR ERFARNE MØDEDESIGNERE 
Vores mødedesignere arbejder med den nyeste viden. Deres opgave er at skræddersy dit arrangement, så det passer præcis 
til deltagerne og formålet. 
Samtidig gør vi os umage for at skabe de perfekte rammer til netop dit møde. 
 
LOKAL INSPIRATION 
I området omkring Trinity er der et stort udbud med spændende aktiviteter, og mulighed for at få ny inspiration. Hvad med 
et besøg hos den lokale vinbonde? En vandretur i det smukke naturområde ved Lillebælt? Eller Bridgewalking over den gamle 
Lillebæltsbro, hvor I kan se det smukke naturområde oppefra?  
Sammen med vores mødedesignere kan du finde ud af, hvad der særligt ville give mening og værdi for dit møde. 
 

LOKALERNE  
Vi gør os umage for at skabe de perfekte rammer til netop dit møde. Vi har et 
stort udvalg af lokaler, der er meget forskellige både i størrelse og indretning. 
Uanset, hvad der er bedst til dit møde, har vi lokalet. Plus nogle lokaler, som 
du slet ikke kan forestille dig! 
Sammen med vores mødedesignere beslutter du, om dine deltagere er bedst 
tjent med et traditionelt- eller et mere kreativt og inspirerende mødelokale. 
 
 
GOURMET  
Uden mad duer deltagerne ikke! Trinity holder et højt gastronomisk niveau – 
hele dagen. 
Du starter med vores store, veldækkede morgenbuffet. Mellem møderne sø-
ger vi for ekstra energi med sunde og lækre snacks. 
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Kursusstederne - Sjælland 
 

Sjælland 
Vore kurser i ØST Danmark afvikles på Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør og ét enkelt på Comwell 
Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. 
 

 
Comwell Korsør ligger centralt i landet i det vestlige Sjælland tæt på Storebælt.  

 
Spa 
På hotellet finder du et lækkert nyrenoveret spa/pool om-
råde med dampbad, fitnessrum, sauna, boblebad og varmt-
vandsbasin. Du har også mulighed for at booke tid til en well-
ness-behandling hos en af vores professionelle behandlere. 

 
Møder & konferencer 
Hotellet rummer desuden professionelle faciliteter til møder, 
kurser, konferencer med mere. Det smukke område omkring 
hotellet er velegnet til teambuilding og andre udendørs aktivi-
teter. Om sommeren griller vi på den store terrasse, når vejret 
tillader det. 
 
I og omkring hotellet 
Overnattende gæster indkvarteres i 134 moderne, velindrettede værelser, som er udstyret med stor dobbeltseng, bad og toilet 
samt udgang til egen terrasse eller fransk altan. Uden for hotellet indbyder de smukke naturomgivelser til hyggelige gå- eller 
løbeture og andre udendørs aktiviteter. Du finder også en 18-hullers golfbane i nærheden. 
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Kursusoversigt – sæson 2018 
NR KURSUS DATO TID STED 

A01 Virksomhedsformer 10.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

A02 Fonde og Foreninger – kan kombineres med B01 24.09.2018 9-12 Trinity Fredericia 

A03.1 Årsregnskabsloven – klasse A og B 22.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

A03.2 Årsregnskabsloven – klasse A og B 24.10.2018 9-16:30 Comwell Klarskovgaard 

A04 Årsregnskabsloven – klasse C 29.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

A05.1 Moder/Datter 19.11.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

A05.2 Moder/Datter 20.11.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

A06 Revision og Regnskab – særlige poster 17.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

A07 Selskabsret for revisorer 12.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

A08 Partnerselskaber 26.11.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

B01 Forvaltningsrevision – kan kombineres med A02 24.09.2018 13-16:30 Trinity Fredericia 

B02 Besvigelser – kan kombineres med D03, D04 eller B07 18.09.2018 9-12 Trinity Fredericia 

B03.1 Revisors planlægning og udførelse 01.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

B03.2 Revisors planlægning og udførelse 02.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

B04.1 Revisors erklæringer 29.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

B04.2 Revisors erklæringer 30.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

B05 Assistance – det gode alternativ !? 25.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

B06 SR-Forberedelseskursus Tilgår 9-21:30 Trinity Fredericia 

B07 Hvidvask – kan kombineres med B02 18.09.2018 13-16:30 Trinity Fredericia 

C01 VSO og KAO – for begyndere 17.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C02 EBL – Ejendomsavancebeskatning 12.11.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C03.1 Aktuel skat 03.12.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C03.2 Aktuel skat 04.12.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C04.1 Aktuel moms 26.11.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C04.2 Aktuel moms 27.11.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C05 KGL – Kursgevinstbeskatning 06.11.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C06 Generationsskifte og omstrukturering 08.11.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C07.1 Håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT 27.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C07.2 Håndtering af skattesager og henvendelser fra SKAT 09.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C08.1 Virksomhedsordningen – muligheder og problemstillinger 02.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C08.2 Virksomhedsordningen – muligheder og problemstillinger 22.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C09.1 Hovedaktionærbeskatning 14.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C09.2 Hovedaktionærbeskatning 25.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C10.1 Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov 26.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C10.2 Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov 23.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C11.1 Nye ejendomsvurderinger – hele vejen rundt 05.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

C11.2 Nye ejendomsvurderinger – hele vejen rundt 24.10.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

C12 Energiafgifter – kan kombineres med C13 05.11.2018 9-12 Trinity Fredericia 

C13 Lønsumsafgift – kan kombineres med C12 05.11.2018 13-16:30 Trinity Fredericia 

D01 Stresshåndtering – kan kombineres med D02 10.12.2018 13-16:30 Trinity Fredericia 

D02 Kommunikation – kan kombineres med D01 10.12.2018 9-12 Trinity Fredericia 

D03 Pensionsreglerne – kan kombineres med B02 eller D08 18.09.2018 13-16:30 Trinity Fredericia 

D04 Alternative finansieringsformer – kan kombineres med B02 eller 
D08 

18.09.2018 13-16:30 Trinity Fredericia 

D05.1 Praktisk bogføring/afstemning 11.09.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

D05.2 Praktisk bogføring/afstemning 03.09.2018 9-16:30 Comwell Korsør 

D06 QWM – eksisterende og nye brugere 03.12.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

D07 WK:Årsafslutning – optimal brug og udvikling af egne modeller 30.10.2018 9-16:30 Trinity Fredericia 

D08 Persondataforordningen – kan kombineres med D03 eller D04 18.09.2018 9-12 Trinity Fredericia 

 

SAMMENSÆT DINE EGNE KOMBIDAGE 
 18.09.2018 24.09.2018 05.11.2018 10.12.2018 

Formiddag (9-12) 
B02 
D08 

A02 C12 D02 

Eftermiddag (13-16:30) 
B07 
D03 
D04 

B01 C13 D01 

 

Regnskab og standarder Revision og erklæringer Skatter og afgifter Øvrigt 
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A01 – Virksomhedsformer 
 

Kursusbeskrivelse 
På kurset gennemgås de forskellige virksom-
hedsformer, herunder særligt personselskaber 
og kapitalselskaber. Fordele, ulemper og fald-
gruber ved de enkelte virksomhedsformer gen-
nemgås, herunder både skatteretlige og sel-
skabsretlige forhold, ejernes ansvar, forskel på 
overdragelsesmuligheder og generationsskif-
ter, ligesom mulighederne for at skifte mellem 
selskabsformerne gennemgås. 
 
Kurset har til formål at klæde rådgiveren på til 
at kunne rådgive om valg af rette virksomheds-
form 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, generationsskifte eller 
omstrukturering. 
 
Målgruppe 
Alle revisorer og rådgivere. 
 
Undervisere 
Advokat Malene Britt Hansen 
Advokat Troels Behnke Skak 

 
Underviserne er begge advokater hos DAHL 
Advokatfirma og arbejder specialiseret med 
skatteret og selskabsret, herunder planlægning 
og gennemførelse af omstruktureringer og ge-
nerationsskifter af personligt drevne virksom-
heder og kapitalselskaber samt generel skatte-
retlig og selskabsretlig rådgivning. 
 
De har begge skatteretlig undervisningserfa-
ring, herunder som eksterne lektorer på HD ud-
dannelserne ved Aarhus Universitet og anden 
løbende kursusaktivitet for revisorer, advokater 
og andre rådgivere. 

 Tid og sted 
10. september 2018 
l. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A01. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 7,5 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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A02 – Fonde og foreninger 
 

Kursusbeskrivelse 
Hvad er en fond og hvornår er den erhvervsdri-
vende. Hvad med foreninger, er der særlige regler 
for dem? Dette kursus gør den praktiserende 
SMV-revisor klar til at påtage sig opgaver relate-
ret til fonde og foreninger. 
 
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 definiti-
onen på fonde og foreninger samt begreberne 
erhvervsdrivende contra ikke-erhvervsdrivende 
(eller almene). 
 
Grundlæggende krav til regnskab og særlige 
skattemæssige udfordringer gennemgås tillige. 
 
Målgruppe 
Revisorer og rådgivere med mindst 2 års erfa-
ring. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen 

 
Underviser er praktiserende revisor og partner i 
et mellemstort uafhængigt revisionsfirma og 
samtidig partner i REVIsupport. 
 
Underviser har mange års undervisningserfa-
ring, bl.a. som tidligere ekstern lektor ved Syd-
dansk Universitet. 
 
Underviser er i dag medlem af Revisorrådets 
Eksamensudvalg og udpeget medlem af Revi-
sornævnet. Har siden 2010 været udpeget som 
eksaminator/censor ved SR-eksamen. 
 
Tid og sted 
24. september 2018 
kl. 9 - 12 (morgenmad ved ankomst fra kl. 8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 
30, 7000 Fredericia 
 

 Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A02. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kurs B01 (eftermiddagskursus). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 1 timer 
Retlige krav & Standarder: 2 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0,75 timer 
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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. 

 
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med 
mange års praktisk erfaring som revisor og 
underviser. Kim deltager i Regnskabsrådets 
møder og har bl.a. været eksaminator og 
censor ved revisoreksamen samt er forfatter 
til bogen ”God regnskabspraksis i landbru-
get”. 
 
Tid og sted 
22. oktober 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
24. oktober 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 
4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A03.1 (Jylland) eller A03.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 7,5 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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 genopfrisknings-
kursus for revisorer, der har praktiseret igen-
nem mange år. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Peter Thor Kellmer. 

 
Peter Thor Kellmer er partner hos Beierholm og 
har igennem mange år været eksaminator/cen-
sor ved revisoreksamen. 
 
Peter er medlem af Revisorrådets Eksamensud-
valg. 
 

 Tid og sted 
29. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A04. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 7,5 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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 præsentative krav 

 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 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 
Statsaut. revisor Per Kristensen. 

 
Underviser er praktiserende revisor og part-
ner i et mellemstort uafhængigt revisions-
firma og samtidig partner i REVIsupport. 
 
Underviser har mange års undervisningserfa-
ring, bl.a. som tidligere ekstern lektor ved 
Syddansk Universitet. 
 
Underviser er i dag medlem af Revisorrådets 
Eksamensudvalg og udpeget medlem af Re-
visornævnet. Har siden 2010 været udpeget 
som eksaminator/censor ved SR-eksamen. 
 
Tid og sted 
19. november 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
20. november 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A05.1 (Jylland) eller A05.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3,75 timer 
Retlige krav & Standarder: 3,75 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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 
igennem mindst 4-5 år.  
 
Kurset er også velegnet som genopfrisknings-
kursus for revisorer, der har praktiseret igen-
nem mange år. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Kim Wegener. 

 
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med 
mange års praktisk erfaring som revisor og un-
derviser. Kim deltager i Regnskabsrådets mø-
der og har bl.a. været eksaminator og censor 
ved revisoreksamen samt er forfatter til bogen 
”God regnskabspraksis i landbruget”. 
 

 Tid og sted 
17. september 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A06. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3,75 timer 
Retlige krav & Standarder: 3,75 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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A07 – 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 le-

delse 
5. Ændringer i selskabet 
6. Afvikling af selskaber  

Målgruppe 
Kurset henvender sig til yngre revisorer, der be-
skæftiger sig med selskabsret i sit daglige ar-
bejde og derfor har behov for at have kendskab 
til de forskellige virksomhedsformer 

  
og deres muligheder og udfordringer. 
 
Undervisere 
Advokat Morten Breum-Leer og 
Advokat Esben Holm 
 
Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring 
inden for skatteret, generationsskifte og 
M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafde-
ling for disse områder. Morten beskæftiger 
sig dagligt med selskabsret, herunder om-
struktureringer og generationsskifter og af-
holder jævnligt kurser inden for skatteretlige 
emner, generationsskifte og selskabsretlige 
emner. 
 
Esben Holm har været advokat siden 2012 og 
arbejder primært med erhvervs- og skatteret-
lige forhold i rådgivningsrelaterede sammen-
hænge. I det daglige er Esben i vidt omfang 
beskæftiget med virksomhedsoverdragelser 
og generationsskifter samt øvrige erhvervs-
retlige forhold. 
 
Tid og sted 
12. september 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A07. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 7,5 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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A08 - Partnerselskaber 
 

Kursusbeskrivelse 
Selv for den erfarne rådgiver kan koblingen 
mellem selskabs- og skatteretten ved anven-
delse af partnerselskaber give anledning til ef-
tertænksomhed. Deltag i kurset og få et prak-
tisk kendskab 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 over-
blik over partnerselskabet og kendskab til sel-
skabsformens anvendelsesmuligheder. Vi gen-
nemgår partnerselskabets selskabsretlige og 
skatteretlige kendetegn samt giver gode råd til, 
hvordan man kommer i gang med at anvende 
selskabsformen og efterfølgende driver en virk-
somhed som et partnerselskab på den mest 
hensigtsmæssige 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 
solid viden omkring partnerselskaber. En viden, 
som kan anvendes i forbindelse med deres råd-
givning. 
 
Partnerselskaber i praksis – Erfaringsbaseret 
selskabs- og skatteretlig gennemgang af part-
nerselskabsformen, hvor kursisterne vil få et 
praktisk overblik over partnerselskaber samt 
solid viden om deres anvendelsesmuligheder, 
der kan anvendes i rådgivningssituationer. Vi 
gennemgår desuden den nye bestemmelse i LL 
§ 4, der sætter begrænsninger for, hvornår del-
tagelse i partnerselskaber anses for selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed. 
 
Kurset henvender sig til revisorer med et 
grundlæggende kendskab til skatte- og sel-
skabsret, der har behov for at kunne inddrage 
partnerselskaber 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 – hvor-

dan 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 Morten Breum-Leer og 
Advokat Esben Holm 
 
For omtale af underviserne, se under kursus 
A07. 
 
Tid og sted 
26. november 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. A07. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 7,5 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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. 
 
Målgruppe 
Revisorer og rådgivere med mindst 2 års erfa-
ring. 
 
Undervisere 
Statsaut. revisor Per Kristensen 

  
Underviser er praktiserende revisor og part-
ner i et mellemstort uafhængigt revisions-
firma og samtidig partner i REVIsupport. 
 
Underviser har mange års undervisningserfa-
ring, bl.a. som tidligere ekstern lektor ved 
Syddansk Universitet. 
 
Underviser er i dag medlem af Revisorrådets 
Eksamensudvalg og udpeget medlem af Re-
visornævnet. Har siden 2010 været udpeget 
som eksaminator/censor ved SR-eksamen. 
 
Tid og sted 
24. september 2018 
kl. 13 – 16:30 (frokost ved ankomst fra kl. 
12.00) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B01. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus A02 (formiddagskursus). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3,75 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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B02 – 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, at regnskabet 
ikke er retvisende. Samtidig viser videnskabe-
lige undersøgelser, at brugerne af regnska-
berne står uforstående tilbage, når der sker be-
svigelser, som revisor ikke har opdaget. Dårlig 
medieomtale af en revisor eller et revisions-
firma kan have fatale følger for omdømmet. 
 
Kurset fokuserer på at blive bedre til at spotte 
besvigelser ved at gennemskue personen bag 
disse. Dermed øges revisors evne til i tide at se 
faresignaler. Der er jo ingen tal og rapporter, 
som er mere ærlige end personen, som har ud-
arbejdet 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 bedra-
ger? 

- 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 efter endt kursus frit benytte dette i 
deres praktiske virke. 
 
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. 

 Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Ras-
mussen 
 
Bent er lektor i revisionsteori ved Syddansk 
Universitet, underviser i fagene: Revision, 
professionel rådgivning, coaching og facilite-
ring og opklaring af besvigelser. 
 
Certificeret Psykoterapeut (Bodynamic Inter-
national) 
 
Bent har revisorerfaring fra Deloitte, BDO og 
KPMG. 
 
Tid og sted 
18. september 2018 
kl. 9 – 12 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B02. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus D03, D04 eller B07 (eftermid-
dagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3,75 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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B03 – Revisors planlægning og udførelse 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset genopfrisker den gode veldokumenterede 
planlægning og gennemgår de traditionelle revi-
sionsbeviser og bagvedliggende handlinger – 
med det formål at skabe en rød tråd i den sam-
lede revision. 
 
Kurset har til formål at skabe dialog og diskus-
sion omkring den gode planlægning, risikovur-
deringen og handlinger baseret herpå – bl.a. 
igennem gennemgang/genopfriskning af revisi-
onsbeviser, handlinger og det praktisk oriente-
rede bevis, der sikre at revisors opgaveløsning 
består kvalitetskontrollen. 
 
Kurset tager udgangspunkt i erklæringssager 
med høj grad af sikkerhed men nuancerne til 
andre erklæringer gennemgås for at skabe 
overblik over de forskelle der er i bevis og hand-
linger. 
 
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. 
 
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med 
mange års praktisk erfaring som revisor og un-
derviser. Kim deltager i Regnskabsrådets mø-
der og har bl.a. været eksaminator og censor 
ved revisoreksamen samt er forfatter til bogen 
”God regnskabspraksis i landbruget”. 
 

 Tid og sted 
1. oktober 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
2. oktober 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B03.1 (Jylland) eller B03.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 7,5 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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. 

 
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med 
mange års praktisk erfaring som revisor og un-
derviser. Kim deltager i Regnskabsrådets mø-
der og har bl.a. været eksaminator og censor 
ved revisoreksamen samt er forfatter til bogen 
”God regnskabspraksis i landbruget”. 

 Tid og sted 
29. oktober 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
30. oktober 2018 
kl. 9 – 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B04.1 (Jylland) eller B04.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 7,5 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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. 

 
Kim Wegener er statsautoriseret revisor med 
mange års praktisk erfaring som revisor og un-
derviser. Kim deltager i Regnskabsrådets mø-
der og har bl.a. været eksaminator og censor 
ved revisoreksamen samt er forfatter til bogen 
”God regnskabspraksis i landbruget”. 

 Tid og sted 
25. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B05. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 7,5 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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B06 – 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 2018 (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 Peter Thor Kellmer 
Statsaut. revisor Per Kristensen 
 
Der forventes at deltage yderligere undervi-
sere, afhængigt af antal tilmeldte kandidater. 
 
Underviserne på dette kursus har alle flere års 
erfaring igennem deltagelse som eksaminator 
og/eller censor ved de mundtlige revisoreksa-
miner. 

 Tid og sted 
Oktober, nærmere info om dato tilgår. 
 
Kurset er ét endagskursus fra kl. 9 til ca. 22. I 
prisen indgår morgenmad, frokost, aftens-
mad mm. Der er mulighed for tilkøb af over-
natning. 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 4.295 (abonnementspris DKK. 3.600) 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B06. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 4,5 timer 
Retlige krav & Standarder: 4,5 timer 
Direkte & indirekte skatter: 3 timer 
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B07 - Hvidvask 
 

Kursusbeskrivelse 
Kursets formål er at give kursisterne værktøjer 
til at identificerer transaktioner og handlinger, 
der kan være omfattet af hvidvasklovens be-
stemmelser. 
 
Kurset giver kursisten en viden om, hvilke regi-
strerings- og rapporteringsmæssige krav (og 
muligheder) der er – og fastsætter begreber in-
den for grænsefladen med økonomisk krimina-
litet vs. Hvidvask- og terrorstøtte transaktioner. 
 
Begreber som mistanke, begrundet mistanke 
og SØIK indberetninger og gennemgås, og 
SØIK’s handlinger og reaktioner herpå. 
 
Målgruppe 
Den praktiserende revisor med mindst 4-5 års 
erfaring. 
 
Undervisere 
Oplysning om undervisere tilgår. 
 
Tid og sted 
18. september 2018 
kl. 13 – 16:30 (frokost ved ankomst fra kl. 12:00) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 
30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. B07. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres med 
kursus B02 (formiddagskursus) 

 Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3,75 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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C01 – VSO og KAO – for begyndere 
 

Kursusbeskrivelse 
Dette kursus har til formål at give kursisterne 
en basal viden om og anvendelsesmulighed af 
beskatningsformerne VSO (Virksomhedsskat-
teordningen) og KAO (Kapitalafkastordningen) 
og en sammenholdelse med ordinær beskat-
ning af de almindelige regler i personskattelo-
ven. 
 
Kurset vil fokuserer på de grundlæggende tek-
nikker i modellerne, begrebsfastsættelse og fo-
kus på oplagte faldgruber/fejlmuligheder i an-
vendelse af modellerne. 
 
Yderligere vil kurset sætte kursisterne i stand 
til, at vurderer hvilke faktorer der er centrale for 
anvendelse og optimering af skatteforhold 
igennem modellerne. 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til revisorer/trainees med 
relativ begrænset praktisk erfaring med 
VSO/KAO, bogholdere og regnskabsfolk der 
har ansvaret for optimering af skatteberegning 
ved udarbejdelse af A-regnskaber, selvangivel-
ser med bilag osv. 
 
Mere erfarne revisorer, der ikke i udpræget 
grad har arbejdet med VSO/KAO, kan med for-
del deltage. 
 
Undervisere 
Skattekonsulent, revisor Thorbjørn Helmo 
Madsen 
 
Thorbjørn er tilknyttet som skattespecialist til 
Timetax, der rådgiver og assisterer revisorer 
m.fl. om skattemæssige forhold. 
 
Thorbjørn har mange års praktisk erfaring som 
skattekonsulent, revisor og underviser. 

 Tid og sted 
17. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C01. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
 

 

  



S i d e  23 | 43 

 

C02 – EBL - Ejendomsavancebeskatning 
 

Kursusbeskrivelse 
De fleste revisorer, der har praktiseret igennem 
en længere årrække, har været beskæftiget 
med EBL-opgørelser. 
 
Undersøgelser fra SKAT samt afgørelser i skat-
tesager viser, at EBL-området er et af flere om-
råder – hvor der i praksis opstår mange fejl. 
 
Med dette kursus får du en grundig eksempel-
baseret opdatering af EBL-reglerne, faldgruber 
og typiske fejl samt overblik over afledte pro-
blematikker inden for genvundne afskrivninger, 
kursgevinst, genplacering, parcelhusregel mv. 
 
Undgå fejl i dine næste EBL-opgørelser og giv 
dine kunder et hurtigt svar på en kompleks 
skattemæssig problemstilling – ved at deltage i 
dette stadigt højaktuelle kursus. 
 
Målgruppe 
Den praktiserende revisor og regnskabsassi-
stent med mindst 4-5 års erfaring. 
 
Undervisere 
Skattekonsulent, revisor Thorbjørn Helmo 
Madsen 
Cand.jur. Anders Lützhøft 
 
Thorbjørn er tilknyttet som skattespecialist til 
Timetax, der rådgiver og assisterer revisorer 
m.fl. om skattemæssige forhold. 
 
Thorbjørn har mange års praktisk erfaring som 
skattekonsulent, revisor og underviser. Thor-
bjørn er medforfatter på bl.a. RevisorManua-
len. 
 
Anders er ekstern lektor i skatteret og fore-
dragsholder. Tidligere vicedirektør for Køben-
havns skattevæsen og SKAT. 

 Tid og sted 
12. november 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C02. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 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 2019-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 
Skattekonsulent, revisor Thorbjørn Helmo 
Madsen 
 
Thorbjørn er tilknyttet som skattespecialist til 
Timetax, der rådgiver og assisterer revisorer 
m.fl. om skattemæssige forhold. 
 
Thorbjørn har mange års praktisk erfaring som 
skattekonsulent, revisor og underviser. Thor-
bjørn er medforfatter på bl.a. RevisorManua-
len. 

 Tid og sted 
3. december 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
4. december 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C03.1 (Jylland) eller C03.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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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 2019-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 
 
Søren er direktør i Timetax-Moms A/S, der yder 
assistance og bistand til revisorer, virksomhe-
der m.fl. inden for moms- og afgiftsretten. 
 
Søren er en erfaren underviser indenfor sit felt 
og herudover medforfatter på bl.a. MomsMa-
nualen. 

 Tid og sted 
26. november 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
27. november 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C04.1 (Jylland) eller C04.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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C05 – KGL - Kursgevinstbeskatningsloven 
 

Kursusbeskrivelse 
Grundlæggende gennemgang af kursgevinstlo-
vens regler, faldgruber, koncernforhold mv. 
 
På kurset gennemgås kursgevinstlovens regler 
og systematik, herunder de fordringer, gæld og 
finansielle kontrakter som omfattes af kursge-
vinstloven. 
 
Endvidere gennemgås reglerne for behandling 
og opgørelse af både selskaber og fysiske per-
soners gevinst og tab på både fordringer og 
gæld, samt de generelle ordninger om gældsef-
tergivelser mv. 
 
Desuden gennemgås reglerne om finansielle 
kontrakter, herunder hvornår er der tale om en 
finansiel kontrakt, hvilke finansielle kontrakter 
omfattes af kursgevinstloven og reglerne om 
den skattemæssige behandling af gevinster og 
tab på finansielle kontrakter, samt reglerne for 
opgørelse af sådanne gevinster og tab. 
 
Kurset vil tage udgangspunkt i gældende kurs-
gevinstlov, herunder den seneste praksis, hvor 
der jævnligt sker ændringer. 
 
Målgruppe 
Den praktiserende revisor og regnskabsassi-
stent med mindst 4-5 års erfaring. 
 
Undervisere 
Advokat Malene Britt Hansen 
Advokat Troels Behnke Skak 

 
Underviserne er begge advokater hos DAHL 
Advokatfirma og arbejder specialiseret med 
skatteret og selskabsret, herunder planlægning 
og gennemførelse af omstruktureringer og ge-
nerationsskifter af personligt drevne virksom-
heder og kapitalselskaber samt generel skatte-
retlig og selskabsretlig rådgivning. 
 
De har begge skatteretlig undervisningserfa-
ring, herunder som eksterne lektorer på HD ud-
dannelserne ved Aarhus Universitet og anden 
løbende kursusaktivitet for revisorer, advokater 
og andre rådgivere. 

 Tid og sted 
6. november 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C05. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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C06 – Generationsskifte og omstrukturering 
 

Kursusbeskrivelse 
Et generationsskifte kan tilrettelægges på mange 
forskellige måder. Som rådgiver er det nødven-
digt at være helt opdateret på seneste lovæn-
dringer og praksis, da lovgivningen på området er 
meget dynamisk. I år er bebudet nye og længe-
ventede regler om generationsskifte til fonde 
med skattemæssig succession. De nyligt indførte 
regler om nedsættelse af gaveafgiften i forbin-
delse med generationsskifte giver allerede nu 
mulighed for store besparelser, ligesom sidste års 
justering af "pengetankreglen" i visse tilfælde har 
stor betydning for virksomhedsejere, der står 
over for et snarligt generationsskifte. 
 
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 Morten Breum-Leer og 
Advokat Esben Holm 
 
Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring in-
den for skatteret, generationsskifte og M&A og 
leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse 
områder. Morten beskæftiger sig dagligt med 
selskabsret, herunder omstruktureringer og ge-
nerationsskifter og afholder jævnligt kurser in-
den for skatteretlige emner, generationsskifte 
og selskabsretlige emner. 
 

  
Esben Holm har været advokat siden 2012 og 
arbejder primært med erhvervs- og skatteret-
lige forhold i rådgivningsrelaterede sammen-
hænge. I det daglige er Esben i vidt omfang 
beskæftiget med virksomhedsoverdragelser 
og generationsskifter samt øvrige erhvervs-
retlige forhold. 
 
Tid og sted 
8. november 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C06. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 3,75 timer 
Direkte & indirekte skatter: 3,75 timer 
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C07 – 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 
 
Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Ad-
vokatfirma og leder af firmaets skatteprocesaf-
deling, der p.t. består af 16 jurister. Torben er 
forfatter til en lang række artikler, primært of-
fentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han 
er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatte-
advokater. 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. 
 
Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Forenin-
gen Registrerede Revisorers skatteafdeling.  
 
Underviserne har stor undervisningserfaring. 
De holder årligt en lang række kurser og har så-
ledes i løbet af de seneste år haft fornøjelsen af  

  
årligt at undervise mere end 2.000 kursister, 
primært advokater og revisorer. 
 
Tid og sted 
27. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
9. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C07.1 (Jylland) eller C07.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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C08 – Virksomhedsordningen – muligheder og problemstillinger 
 

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 kravene til 
at være erhvervsmæssig virksomhed, således 
at den kan placeres i virksomhedsskatteordnin-
gen, herunder bevirke, at der sker udskydelse 
af beskatning af opsparet overskud. 
 
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 Jør-
gen Frausing 
 
For omtale af underviserne, se kursus C07. 
 
Tid og sted 
2. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
22. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C08.1 (Jylland) eller C08.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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C09 – Hovedaktionærbeskatning 
 

Kursusbeskrivelse 
SKAT vil også i 2018 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 selska-
ber:  
o Udvidelse af fradragsretten for er-

hvervsmæssige lønudgifter m.v. 
o Bedre vilkår for tildeling af med-

arbejderaktier.  
o Beskatning af løbende indtæg-

ter ved grænseoverskridende 
omstruktureringer. 

o Beskatning af beløb vedrørende tilba-
gebetalte provisioner, EU-retlig til-
pasning af reglerne vedrørende uden-
landske pensionsinstitutters investe-
ringer i fast ejendom og bestemmel-
ser i momsloven om momsfritagelse 
for selvstændige grupper og justering 
af værnsregler, der sikrer beskatning 
af udbytter m.v.). 

o Lovændringer i forbindelse med 
Erhvervs- og iværksætterudspil.  

 Maskeret udlodning – nye aktuelle 
problemstillinger  

 Optimal aflønning af hovedaktionær 

 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 
 
For omtale af underviserne, se kursus C07. 
 
Tid og sted 
14. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
25. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C09.1 (Jylland) eller C09.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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C10 – Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov 
 

Kursusbeskrivelse 
Som rådgiver på skatteområdet er det nødven-
digt have indgående kendskab til, hvad man 
skal, og hvad man må. Med en ny skattekontrol-
lov og den nye skatteindberetningslov bliver der 
sat fokus på retssikkerheden i dansk skatteret. 
 
Rådgivere er underlagt forskellige former for 
tavshedspligt og forskellige former for oplys-
ningspligter, som bliver beskrevet i de nye love. 
 
Retssikkerhed har stået højt på den politiske 
dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens 
dækning af diverse sager, har Regeringen be-
sluttet at lave en ny skattekontrollov. Den nye 
lovgivning har fokus på borgernes og de er-
hvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområ-
det. 
 
Loven indeholder en række retssikkerheds-
mæssige forbedringer, navnlig følgende: 
o Kontrolhjemlerne præciseres, idet hver 

kontrolhjemmel får fokus på et pligtsub-
jekt. Den skattepligtiges egen oplysnings-
pligt efter anmodning vedrører således 
kun den skattepligtiges egen ansættelse, 
og finansielle virksomheder og advokater 
får selvstændige udtømmende bestem-
melser om oplysningspligt, så grænsen 
mellem tavshedspligt og oplysningspligt 
tydeliggøres. Teleselskabers oplysnings-
pligt om borgernes brug af mobiltelefon 
afskaffes. 

o Selvangivelsesbegrebet afskaffes og er-
stattes af et mere tidsvarende oplysnings-
begreb. Således erstattes selvangivelses-
blanketten af et oplysningsskema. 

o Bestemmelsen om en skønsmæssig an-
sættelse uden for transfer pricing området 
udbygges med angivelse af grundlaget for 
den skønsmæssige ansættelse. 

o Ordningen med at afskære en skatteplig-
tig fra at anvende TastSelv, hvis der er væ-
sentlig risiko for, at denne begår fejl eller 
ligefrem misbruger TastSelv, lovfæstes. 
Afgørelsen om afskæring kan påklages til 
Skatteankestyrelsen. 

 
Ud over at videreføre en række bestemmelser i 
en sproglig mere klar form, går forslaget  

  
endvidere ud på at udskille indberetningsbe-
stemmelserne i den gældende lov i en ny 
skatteindberetningslov, således at den nye 
skattekontrollov kommer til at indeholde be-
stemmelserne om de skattepligtiges pligter i 
forhold til at oplyse SKAT om den skatteplig-
tige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser 
og om straf for overtrædelse af lovens plig-
ter. 
Loven træder i kraft den 1. januar 2019. 
 
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 
 
For omtale af underviserne, se kursus C07. 
 
Tid og sted 
26. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
23. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C10.1 (Jylland) eller C10.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
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C11 – Nye ejendomsvurderinger – hele vejen rundt 
 

Kursusbeskrivelse 
o Ejendoms vurderingsloven 
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 an-
dre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig med 
skatteretlige problemstillinger. 
 
Undervisere 
Advokat Torben Bagge 
Registreret revisor/Senior Tax Manager Jørgen 
Frausing 
 
For omtale af underviserne, se kursus C07. 

 Tid og sted 
5. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
24. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 2.450 (abonnementspris DKK. 1.960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
2.205 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C11.1 (Jylland) eller C11.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 7,5 timer 
 

 

  



S i d e  33 | 43 

 

C12 – Energiafgifter 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset giver kursisterne et overblik og en opda-
tering inden for energiafgifterne, regler for fra-
dragsret 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 
 
Søren er direktør i Timetax-Moms A/S, der yder 
assistance og bistand til revisorer, virksomhe-
der m.fl. inden for moms- og afgiftsretten. 
 
Søren er en erfaren underviser indenfor sit felt 
og herudover medforfatter på bl.a. MomsMa-
nualen. 

 Tid og sted 
5. november 2018 
kl. 9 - 12 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C12. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus C13 (eftermiddagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 3,75 timer 
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C13 – Lønsumsafgift 
 

Kursusbeskrivelse 
De fleste praktiserende revisorer har det nødven-
dige daglige kendskab til momsreglerne. Men har 
revisor styr på den virksomhed, der er undtaget 
fra momspligt? 
 
Dette kursus guider revisor/rådgiver igennem 
reglerne for lønsumsafgiften, opgørelse af 
grundlaget, sats og den generelle pligt – hvor-
når indtræder afgiftspligten. 
 
Kurset giver også en introduktion til de særlige 
forhold, hvor virksomhedens aktiviteter kan 
være omfattet af såvel moms- og lønsumsaf-
giftspligt. 
 
Gå ikke glip af dette update kursus, der hurtigt 
sætter kursisten til at videreformidle den gode 
rådgivning til kunden. 
 
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 
 
Søren er direktør i Timetax-Moms A/S, der yder 
assistance og bistand til revisorer, virksomhe-
der m.fl. inden for moms- og afgiftsretten. 
 
Søren er en erfaren underviser indenfor sit felt 
og herudover medforfatter på bl.a. MomsMa-
nualen. 

 Tid og sted 
5. november 2018 
kl. 13 – 16:30 (frokost ved ankomst fra kl. 
12:00) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. C13. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus C12 (formiddagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 3,75 timer 
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D01 - Stresshåndtering 
 

Kursusbeskrivelse 
Stress er i dag alt for udbredt i revisorbranchen. 
Stort set samtlige revisorer kender en kollega, 
som har været ramt af et stressnedbrud. Rigtig 
mange revisorer mærker også stress på egen 
krop og sind. Ud over de personlige problemer, 
som stressen medfører, er det en meget beko-
stelig affære for revisionsfirmaet. Et stressned-
brud varer ofte mellem 3-6 måneder og er der-
for meget bekosteligt også for den ramte selv. 
Nogle mister både evnen og lysten til at fort-
sætte som revisor. 
 
Man siger, at den stressede mister sig selv: 
Overblikket fortabes, man bliver glemsom og 
irritabel. Det kniber med at falde i søvn. Efter 3-
4 timer vågner man, ofte urolig og med tanke-
mylder. Rent fysisk ryster man på hænderne og 
får ondt i hovedet, nakken og ryggen. Det kan 
sætte sig som hjertebanken og som mavepine 
og fordøjelsesbesvær. I stedet for at søge 
støtte, isolerer den stressede sig ofte fra sociale 
relationer. 
 
Resultatet ér, at du eller din medarbejder præ-
sterer dårligere og svækker relationerne til så-
vel kunder som medarbejdere.  
 
Dette kursus har til formål at forebygge stress 
og at lære at håndtere stress (både for dig selv 
og som leder af dine medarbejdere). 
 
Kurset indeholder følgende: 

- definitionen på stress 
- stress årsager – fakta og forestillinger 
- den biologiske forklaring på stress contra 

hvile 
- fysiske, psykiske og sociale symptomer på 

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

forebyggelse og helbredelse 
- relevante fif til stresshåndtering privat og 

på kontoret 
 
Der udleveres et praktisk arbejdspapir til ”early 
warning” om stress symptomer. 
 
Målgruppe 
Alle kategorier. 

 Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Ras-
mussen 
 
Bent er lektor i revisionsteori ved Syddansk 
Universitet, underviser i fagene: Revision, 
professionel rådgivning, coaching og facilite-
ring og opklaring af besvigelser. 
 
Certificeret Psykoterapeut (Bodynamic Inter-
national) 
 
Bent har revisorerfaring fra Deloitte, BDO og 
KPMG. 
 
Tid og sted 
10. oktober 2018 
kl. 13 - 16:30 (frokost ved ankomst fra kl. 
12:00) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D01. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus D02 (formiddagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D02 – Kommunikation (Revisors mundtlige kommunikation) 
 

Kursusbeskrivelse 
Som en dygtig rådgiver og revisor benytter 
man sig jævnligt af skriftlig kommunikation 
med kunden (og indimellem med tredjemand).  
Eksempler herpå kan være: management let-
ters, protokoller og erklæringer eller skriftlige 
rapporter. 
 
For at sikre at kunden forstår dit skriftsprog, 
som ofte er meget fagteknisk, supplerer du ofte 
med mundtlig kommunikation. Denne kan 
være en udfordring, fordi dine kunder ofte er 
andre personlighedstyper end dig selv. Dét, at 
formå at behovsafstemme optimalt og følge 
din skriftlige kommunikation til ”døren”, er per-
sonlighedsafhængigt. 
 
Kurset handler om at optimere denne proces 
med bedre redskaber til: 

- At se kommunikation som værdiska-
bende for både revisor og kunde 

- At forstå forskellige personlighedsty-
pers kommunikation 

- At forstå den nonverbale kommunika-
tion (kropssproget) 

- At lytte på forskellige lytte-niveauer 
- At være bevidst om anvendelse af for-

skellige spørgeteknikker 
- At forstå, hvor du er ubevidst ”forud-

indtaget” (dvs. biased) 
 
Samlet set er formålet hermed at minimere 
misforståelser og at sikre en effektiv tillidsvæk-
kende kommunikation. 
 
Målgruppe 
Alle kategorier. 

 Undervisere 
Ph.d. et cand.merc.aud Bent Warming-Ras-
mussen 
 
Bent er lektor i revisionsteori ved Syddansk 
Universitet, underviser i fagene: Revision, 
professionel rådgivning, coaching og facilite-
ring og opklaring af besvigelser. 
 
Certificeret Psykoterapeut (Bodynamic Inter-
national) 
 
Bent har revisorerfaring fra Deloitte, BDO og 
KPMG. 
 
Tid og sted 
10. oktober 2018 
kl. 9 - 12 (frokost ved ankomst fra kl. 12:00) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D02. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus D01 (eftermiddagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D03 - Pensionsreglerne 
 

Kursusbeskrivelse 
Kurset vil give kursisterne et overblik over de 
forskellige pensionsordninger, muligheder og 
faldgruber. 
 
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. 
 
Kent er pensionsrådgiver med særlig fokus på 
selvstændige. Kent er 490 år og har været en 
del af Danica siden 1997 – er i dag tilknyttet 
kontorerne Kolding og Odense og dækker såle-
des et område fra Århus og sydover samt Fyn. 
 
Danica er et pensionsselskab ejet af Danske 
Bank. Med mere end 600.000 kunder er Danica 
et af Danmarks største pensionsselskaber. Da-
nica har specialiseret sig i pensionsordninger, 
livsforsikringer og sundhedsforsikringer og de-
res samlede pensionsformue er på 400 mia.kr. 
med 39,7 mia.kr. i årlige indbetalinger. 
 
Danica har indgået særlig aftale med Pension 
for Selvstændige (PfS). 

 Tid og sted 
18. september 2018 
kl. 13 - 16:30 (frokost ved ankomst fra kl. 
12:00) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D03. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus B02 eller D08 (formiddagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 3,75 timer 
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D04 – Alternative finansieringsformer 
 

Kursusbeskrivelse 
Fra 2005/2006 og årene frem oplevede Dan-
mark sammen med resten af verden en lang fi-
nansiel krise, som fortsat præger visse dele af 
erhvervslivet – f.eks. adgang til kapital og fi-
nansiering. 
 
Med dette kursus sættes fokus på nye former 
for finansiering samt statsmotiverede ordnin-
ger. 
 
Crowdlending - eller lånecrowdfunding, som 
nogen kalder det - er en ny form for finansie-
ring, hvor virksomheder kan låne fra privat in-
vestorer. Renterne er lave, det er nemt og hur-
tigt at ansøge og der er særligt fokus på at 
hjælpe mindre virksomheder. Det er et reelt al-
ternative til den bankfinansiering, der svundet 
ind. I foredraget vil det blive gennemgået, 
hvordan crowdlending opstod, hvordan det 
fungerer og hvem der kan bruge det. 
 
Udover crowdledning sætter kurset fokus på de 
offentlige ordninger udbudt igennem Vækst-
fonden. 
 
Målgruppe 
Revisorer og rådgivere. 
 
Undervisere 
Marketingdirektør Andreas Helgason Rex, Len-
dino A/S 
Erhvervskundedirektør Henrik Holst Elstrøm og 
Erhvervskundechef Michael Eg, Vækstfonden 
 
Andreas fra Lendino er medstifter og i dag mar-
ketingdirektør i crowdledningvirksomheden 
Lendino, der formidler erhvervslån til danske in-
vestorer. Andreas har tidligere haft en bestyrel-
sespost i Dansk Crowdfunding Forening, hvor 
han tog aktivt del i politikudvikling på området. 
Dertil sidder han i DIs fintechudvalg. Derudover 
har han blogget om Fintech, bl.a. på Fi-
nanswatch, samt holdt et utal af oplæg om 
crowdfunding i hele landet. 
 
Inden Lendino arbejdede Andreas en række år i 
IBM på det nordiske hovedkontor og senere hos 
NNIT med finans. 

  
Lendino er en markedsplads for lån, hvor pri-
vate og organisationer kan låne direkte til 
mindre danske virksomheder. Virksomheder 
ansøger nemt og hurtigt på transparente vil-
kår. Långivere tilvejebringer finansiering mod 
en attraktiv rente. Vi er 100% online uden fili-
alnetværk og bruger teknologi til at reducere 
omkostninger, som vi giver videre til virksom-
heder i form af lave renter og til långivere 
som attraktive renter. 
 
Vækstfonden er statens finansieringsfond 
etableret i 1992. Vækstfonden medvirker til 
at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at 
stille kapital og kompetencer til rådighed. I 
samarbejde med private investorer og penge-
institutter har Vækstfonden i 2017 medfinan-
sieret vækst i over 800 virksomheder for 
mere end 2,5 mia.kr. Vækstfondens aktivitet 
vedrører især lånefinansiering af vækstvirk-
somheder og ejerskifte. 
 
Tid og sted 
18. september 2018 
kl. 13 - 16:30 (frokost ved ankomst fra kl. 12) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D04. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus B02 eller D08 (formiddagskursus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D05 – Praktisk bogføring/afstemning 
 

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. 
 
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. 
 
Herudover vil kurset give kursisterne redskaber 
til optimering af afstemningsarbejder og perio-
diske bogføringsopgaver, herunder afstem-
ning, afstemningernes art og omfang samt do-
kumentationen for bogførings- og afstem-
ningsarbejdet. 
 
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. 
 
Undervisere 
Registreret revisor Michael Harboe 
 
Michael Harboe er registreret revisor og driver 
revisionsvirksomhed med kontorer i Køben-
havn og Odense, hvor der er beskæftiget ca. 10 
medarbejdere.  
 
Michael har udover sin revisoruddannelse en 
uddannelse som voksenunderviser og har lang 
erfaring med undervisning i forskellige sam-
menhænge. 

 Tid og sted 
11. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
3. september 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D05.1 (Jylland) eller D05.2 (Sjælland). 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D06 – 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 
 
Per Fogh er medejer og partner i QWM og til-
lige praktiserende QWM-bruger igennem sin 
dagligdag hos Dansk Revision Odense. 
 
Per Kristensen er tilknyttet som faglig partner 
hos QWM og tillige praktiserende QWM-bruger 
igennem sin rolle som partner i OL Revision. 

 Tid og sted 
3. december 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D06. 
 
Er du QWM-bruger i dag kan du også tilmelde 
dig via QWM. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 3,75 timer 
Retlige krav & Standarder: 0 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D07 – 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 (info tilgår) 
Statsaut. revisor Per Kristensen 
 
Per Kristensen har som partner i OL Revision og 
fagligt ansvarlig i OL Revision for modeller og 
standarder anvendt WK:Årsafslutning igennem 
flere år – herunder bl.a. udviklet egne modeller. 

 Tid og sted 
30. oktober 2018 
kl. 9 - 16:30 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.750 (abonnementspris DKK. 1.400) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.575 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D07. 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 3,75 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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D08 - Persondataforordningen 
 

Kursusbeskrivelse 
Gennemgang af en række af de væsentligste 
bestemmelser i Databeskyttelsesforordningen 
med inddragelse af praktiske eksempler.  
  
Som deltager opnår du en grundlæggende for-
ståelse for de væsentligste aspekter af person-
dataretten. Kurset fokuserer både på 
praktiske problemstillinger, som du kan støde 
på i dit daglige arbejde eller som du kan se hos 
dine klienter. 
  
Kurset giver indledningsvis et overblik over reg-
lerne i Databeskyttelsesforordningen og foku-
serer efterfølgende på de overvejelser og pro-
blemstillinger, der knytter sig til behandlingen 
af personoplysninger både hos dig som revisor 
og hos dine klienter. 
  
På kurset vil du blandt andet få et indblik i, 
hvordan de grundlæggende regler i personda-
taretten skal forstås. 
  
Følgende punkter blandt andet blive gennem-
gået:  
- Personhenførbare oplysninger  
- Generelle principper for behandling af per-

sonoplysninger 
- Forskellige typer personoplysninger 
- De registreredes rettigheder 
- Indretning af it-systemer, herunder privacy 

by design og privacy by default 
- Databehandleraftaler 
- Fortegnelse over behandlingsaktiviteter 
 
Målgruppe 
Kurset henvender sig til revisorer, der ikke eller 
kun i begrænset omfang har kendskab til data-
beskyttelsesreglerne 
 

 Undervisere 
Advokat CIPP/E Carsten Busk og 
Advokat CIPP/E Mads Balle Christensen 
  
Carsten Busk beskæftiger sig dagligt med 
persondataret og har taget en efteruddan-
nelse, CIPP/E, i netop databeskyttelsesfor-
ordningen. 
  
Mads Balle Christensen beskæftiger sig lige-
ledes dagligt med persondataret, ligesom 
han også har taget efteruddannelse, CIPP/E, i 
databeskyttelsesforordningen. 
 
Tid og sted 
18. september 2018 
kl. 9 - 12 (morgenmad ved ankomst fra kl. 
8:30) 
 
Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færge-
vej 30, 7000 Fredericia 
 
Pris og tilmelding 
DKK. 1.200 (abonnementspris DKK. 960) 
 
Pris ved bestilling inden 31. august 2018, DKK. 
1.080. 
 
Tilmelding revisupport@olrevision.dk, kur-
susnr. D08. 
 
Dette kursus kan med fordel kombineres 
med kursus D03 eller D04 (eftermiddagskur-
sus) 
 
Obligatorisk efteruddannelse 
Revision og erklæringer: 0 timer 
Retlige krav & Standarder: 3,75 timer 
Direkte & indirekte skatter: 0 timer 
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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: revisupport@olrevision.dk 

 


