Revisor UdlandsKurser I/S
Indbydelse til kursus for revisorer i Ægypten, 24. oktober – 31. oktober 2010
Kursussted:

Ægypten, Sharm El Sheikh

Hotel:

Maritim Jolie Ville Golf – 1. klasses hotel
(www.maritim.de/typo3/english/hotels/hotels/jolie-ville-golf-resort-sharm-el-sheikh.html)

Undervisere:
Regnskab/revision:

BDO ScanRevision:

Skat:

Partner og skattechef i BDO Ida Helena Gert Jensen, CV for Ida er vedlagt.

Målgruppe:

Registrerede og statsautoriserede revisorer, revisorassistenter m.fl.

Emner:

Skat:

Partner i BDO statsaut. revisor Claus Bonde Hansen, CV for Claus er vedlagt.

Revision/regnskab:

Omstruktureringer, rekonstruktioner, hovedaktionærforhold,
personaleforhold, og aktuel skat m.v.
Aktuelt omkring regnskab/revision og erklæringer,
indregning af kapitalandele, begivenheder efter status,
revisionsprotokollat, going koncern og andre aktuelle emner.

Undervisningsform:
Foredrag, cases, gruppearbejde og fremlæggelse for øvrige kursister.
Undervisning: Der bliver undervist i 32 timer over 5 dage, svarende til ca. 42 timer tællende til den
obligatoriske efteruddannelse både for de registrerede og de statsautoriserede
revisorer. Der udleveres kursusbevis efter endt undervisning.
Tilmelding:

Tilmeldingsfrist er sat til den 1. marts 2010.

Pris:

Prisen kr. 13.450 pr. kursist og kr. 6.450 pr. ledsager. Tillæg for enkeltværelse kr.
1.250. Tillæg for luksusværelse (Royal Wing) kr. 1.100. Prestige All inklusive kr.
3.750. En ekstra uge i standard dobbeltværelse kr. 1.950.
Såfremt der bliver tilmeldt mere end 40 kursister deles undervisningen i 2 hold,
således at hold 1 undervises i ca. 2½ dage med skat og ca. 2½ dage med
regnskab/revision og hold 2 modsat – begge hold i samme uge.
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. 4.000 pr. person til konto
6140 1029121.

Afbud:

Afbud kan ske til os senest en uge før afbudsreglerne i henhold til Atlantis Rejser,
som kan læses på www.atlantisrejser.dk under rejsebetingelser.

Visum:

Man skal have visum for at rejse ind i Ægypten. Det er derfor vigtigt, at du oplyser
det nøjagtige navn fra dit pas. Vi sørger for visum.

Tilvalg:

Der er mulighed for tilvalg, opgradering af værelse, forlængelse af opholdet med en
uge, alle inklusiv osv. Se tilvalgsliste.

Eventuel henvendelse kan ske til:
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@revisor-frr.dk

