Indbydelse til kursus for revisorer på Gran Canaria 18. oktober – 25. oktober 2013
Kursussted:

Gran Canaria (sydsiden), Puerto de Mogán, dejlig lille havneby

Hotel:

Hotel Cordial Mogán Playa SSSSS og lejligheder Cordial Mogán Valle SSSS
(lejligheder og hotel ved siden af hinanden)

Undervisere:

BDO ScanRevision, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, Videncentret for
landbrug og DLBR Revision.

Regnskab/revision:

Skat/jura:

Partner i BDO statsaut. revisor Claus Bonde Hansen
Partner i BDO statsaut. revisor Jesper Steensbjerre
Partner i TVC, skatteadvokat Torben Bagge
Ansat i TVC, skatteadvokat Kasper Bech Pilgaard

Landbrugsspor: Registreret revisor Jens Faurholt, DLBR Revision og juridisk specialkonsulent
Morten Haahr Jensen, Videncentret for landbrug.
Målgruppe:

Registrerede og statsautoriserede revisorer, revisorassistenter m.fl.

Emner:

Revision/regnskab:

Skat/jura (sporvalg):

Landbrug (sporvalg):

Aktuelt omkring regnskab/revision, påtegninger og
erklæringer, udvalgte revisionsstandarder/ISA, erfaringer
med XBRL, going koncern og andre aktuelle emner, typiske
fejl i årsrapporter, sager fra revisornævn, status på
kvalitetskontrol, gennemgang af udvalgte revisionsområder
Håndtering af skattesager i praksis, herunder bindende svar,
omgørelse, selvangivelsesomvalg, skatteforbehold, syn og
skøn og aktuel skat
God regnskabspraksis i landbruget. Revision af et
landbrugsselskab. Landbrugsloven med udgangspunkt i
praktiske eksempler og drift/etablering af et landbrug i
selskabsform.

Den endelige undervisningsplan vil blive fremsendt senere, når vi har mere kendskab
til forventet/ændret lovgivning på flere områder. Såfremt du har særlige ønsker til
emner, er du velkomne til at komme med forslag.
Som noget nyt er der indgået aftale med DLBR Akademiet. Der vil således være et
undervisningsspor på 4. dagen omhandlende landbrugsspecifikke emner. Herudover
vil der være et skattespor og et regnskabs-/revisionsspor på 4. dagen, således at du
kan vælge netop det, der interesserer dig.

Eventuel henvendelse kan ske til ReviRejs.dk I/S:
Brian Falkner, Steen Blichers Gade 5, 8900 Randers C – mobil: 2464 6087 – mail: bf@ltr.dk
Peter Hansen, Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg – mobil: 2043 6866 – mail: jph@oernes.dk

Emnerne vil blive planlagt således, at det er muligt at opnå op til 30 timer i
områder inden for regnskab/revision og mindst 10 timer inden for skat.

Undervisningsform:
Foredrag, cases, dilemmaspørgsmål, gruppearbejde m.v.
Undervisning: Der bliver undervist i 32 timer over 4 dage, svarende til 40 timer tællende til den
obligatoriske efteruddannelse både for de registrerede og de statsautoriserede
revisorer. Der udleveres kursusbevis efter endt undervisning.
Der oprettes 2 klasser, som undervises i 2 hovedemner jf. undervisningsplanen. På
den 4 undervisningsdag kan der frit vælges mellem 6 - 8 emner med 5 undervisere.
Når den endelige undervisningsplan foreligger, er det vigtigt, at du på den 4.
undervisningsdag vælger de emner, som du ønsker at blive undervist i. Du kan
vælge mellem spor 1, 2 og 3 – du kan dog ikke vælger emner, der undervises i
samtidig. Der kan skiftes spor efter middagspausen. Mere herom senere.
Tilmelding:

Tilmeldingsfrist er sat til den 15. marts 2013 – på vedlagte tilmeldingsliste.
Ved tilmelding efter 15 marts 2013 opkræves et gebyr på kr. 500
Ved tilmelding efter 30. juni 2013 opkræves et gebyr på kr. 750

Pris:

Prisen er kr. 13.795 pr. kursist ved valg af lejlighed og kr. 6.800 pr. ledsager. Tillæg
for enkeltværelse i lejlighederne er kr. 2.750.
Prisen er kr. 14.295 pr. kursist ved valg af hotel og kr. 7.300 pr. ledsager. Tillæg for
enkeltværelse på hotellet kr. 1.650.
Der tages forbehold for prisreguleringer fra rejsearrangørens side. Såfremt priserne
afviger mere end 10% fra ovenstående, kan tilmeldte kursister melde fra med fuld
refusion.

Betaling:

Sammen med tilmeldingen bedes indbetalt depositum på kr. 3.500 pr. person til konto
6140 1029121.

Afbud:

Afbud kan ske til os senest en uge før afbudsreglerne i henhold til Star Tours
rejsebetingelser, som kan læses på www.startour.dk

Tilvalg:

Der er mulighed for tilvalg, forlængelse af opholdet med en uge, halvpension osv.
Tilmeldingsliste er vedlagt indbydelsen.

Se yderligere information på www.revirejs.dk
Eventuel henvendelse kan ske til ReviRejs.dk I/S:
Brian Falkner, Steen Blichers Gade 5, 8900 Randers C – mobil: 2464 6087 – mail: bf@ltr.dk
Peter Hansen, Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg – mobil: 2043 6866 – mail: jph@oernes.dk

