Indbydelse til kursus for revisorer i Rom den 9.–16. september 2012
Kursussted:

Rom (i den vestlige del af Rom – ca. 10 minutter i Taxa til Peters Kirken)

Hotel:

Roms største kongrescenter – Ergife Palace Hotel ****

Undervisere:
Regnskab/revision:

BDO ScanRevision og TimeTax

Skat:

Partner og skattechef i BDO Ida Helena Gert Jensen

Moms:

Momsdirektør Søren Engers, TimeTax

Målgruppe:

Registrerede og statsautoriserede revisorer, revisorassistenter m.fl.

Emner:

Skat:

Partner i BDO statsaut. revisor Claus Bonde Hansen
Partner i BDO statsaut. revisor Karsten Mehlsen

Revision/regnskab:

Moms:

Omstruktureringer, rekonstruktioner m.v., hovedaktionærforhold, personaleforhold, sambeskatning og aktuel skat,
herunder afgørelser m.v.
Aktuelt omkring regnskab/revision og erklæringer, revisionsstandarder/ISA, risiko- og væsentlighedsvurdering,
revisionsplanlægning, kvalitetssikring, fravalg af revision
going koncern og andre aktuelle emner, typiske fejl i
årsrappoter, XBRL m.v.
Aktuel moms, lønsumsafgift, aktuelle afgørelser m.v.

Den endelige undervisningsplan vil blive fremsendt senere, når vi har mere kendskab
til forventet ændret lovgivning på flere områder.
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 ca. 40 timer tællende til den
obligatoriske efteruddannelse både for de registrerede og de statsautoriserede
revisorer. Der udleveres kursusbevis efter endt undervisning.

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

Der oprettes 3 klasser, som undervises i 3 hovedemner inden for henholdsvis skat,
regnskab og revision. På den 4. undervisningsdag kan der frit vælges mellem 12
emner, som bliver delt op i 4 sporvalg med 4 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. Mere herom senere.
Som noget nyt i år vil der på den 4. undervisningsdag være muligt at vælge
momsemner ved underviser Søren Engers fra TimeTax.
Tilmelding:

Tilmeldingsfrist er sat til den 15. marts 2012 – på vedlagte tilmeldingsblanket.

Pris:

Prisen er kr. 14.450 pr. kursist excl. moms og kr. 7.450 pr. ledsager incl. moms.
Tillæg for enkeltværelse er kr. 2.400 excl. moms. Der er morgenmad inkluderet i
prisen.
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. 4.500 pr. person til konto
6140 1029121.

Afbud:

Afbud kan ske til os senest den 1. juli 2012 med et fradrag på kr. 1.000 og frem til
den 1. august kan der meldes afbud med et fradrag på kr. 4.500, herefter refunderes
ikke noget med mindre der er tegnet afbudsforsikring og afbuddet er som følge af
sygdom el.lign.

Tilvalg:

Der er mulighed for tilvalg, forlængelse af opholdet fra en dag og op efter både før og
efter kursusugen, halvpension osv. Disse tilvalg sker ved direkte kontakt til vores
samarbejdspartner Go-To Italy A/S på tlf. 70 269 369 eller på mail kf@go-to.dk

Se yderligere information på www.revirejs.dk
Såfremt du ønsker at få nyhedsbrev på mail, er du velkommen til at
sende en mail herom.

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

