
kurser for revisorer
 efTerÅr 2011
kursus i akTuel skaT
Karnov Group afholder Kursus i aKtuel sKat i samarbejde med lektor Ole aagesen fra Professions-
højskolen Metropol. På kurset får du også en præsentation af revisofts skatteberegningsprogrammer, 
herunder aNlÆG.

kursus i akTuel revision og regnskab (graTis)
Vi viser dig, hvordan du som revisor kan tilrettelægge dit arbejde ved brug af moderne 
revisorværktøjer fra Focus it og Karnov Group.



Karnov Group afholder Kursus i aKtuel sKat i samarbejde med lektor Ole aagesen 
fra Professionshøjskolen Metropol.
Ole aagesen gennemgår seneste lovgivning og aktuelle domme, kendelser og afgørel-
ser, så du er godt forberedt til den forestående selvangivelsessæson.

Ole AAgesen vil bl.A. gennemgå:
•	Virksomhedsbeskatning
•	Virksomhedsomdannelse
•	Aktieombytning
•	 Investeringsbeviser	og	indskud	i	investeringsselskaber

ReDsKAbeR fRA KARnOv gROup
efter kurset vil der være mulighed for at få en kort præsentation af Karnov Groups 
revisorværktøjer, f.eks. revisorBiblioteket og skatteberegnings-
programmer fra revisoft. 

få DeT, Du HAR bRug fOR
Har du konkrete spørgsmål til Ole aagesen eller brugen af revisorværktøjerne, kan du 
sende dem til os forud for kurset.

KOmpeTencegivenDe (RevisORs efTeRuDDAnnelse):
Kursets dele giver følgende:
Kursus i aktuel skat: 4 lektioner inden for ”Øvrige områder inden for skat.”
Kursus i aktuel revision og regnskab: 3 lektioner inden for ”revision” 
og 1 time inden for ”regnskab”.

KuRsus i AKTuel sKAT

bliv forberedt
til den 
forestående 
selvangivelses-
sæson

”

KuRsusDATO

OnsDAg Den 9. nOvembeR 2011
tivoli Hotel & Congress Center
arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V

TiDspunKT
Kl. 09.00 - 12.00

pRis
Pris pr. deltager er kr. 495,- ekskl. moms
– inklusiv kaffe og let frokost.

KuRsusleDeRe
Ole aagesen, lektor fra Professions-
højskolen Metropol
Flemming l. Bach, Karnov Group.

TilmelDing
tilmelding kan ske på 33 74 07 00 – tast 3 

spøRgsmål
spørgsmål kan sendes på mail til:
flemming.bach@karnovgroup.com 



Vi inviterer dig til en eftermiddag, hvor vi viser, hvordan du som revisor kan tilrettelægge 
dit arbejde ved hjælp af moderne revisorværktøjer fra Focus it og Karnov Group.

KvAliTeTsKOnTROl
Carsten rosenvinge, registreret revisor, gennemgår de områder, som revisortilsynet 
ønsker særlig opmærksomhed på under den kommende kontrol. Gennemgangen vil 
blive krydret med praktiske eksempler fra arbejdsplan for revisorer og Kvalitets-
manualen i it revisor fra Focus it.

DigiTAle RegnsKAbeR - fAKTA Og myTeR
Herefter gennemgår Per skalshøi, Økonomichef, HD-r, forskellige muligheder for 
aflevering af digitale regnskaber. Herunder gennemgås f.eks. det digitale regnskab, 
hvordan det retvisende billede fremkommer i en digital verden, og hvad XBrl er.

KuRsus i AKTuel RevisiOn Og RegnsKAb (gRATis)

pROgRAm
Kl. 13.00 – 14.30: KvalitetsKontrol 

Kl. 14.30 – 14.45: Kaffepause 

Kl. 14.45 – 15.30: Digitale regnsKaber – faKta og myter


