
• Koncernregnskab

• Regnskab og rapportsystemet

• Budget 

• Arbejdsplan og kvalitetsstyring

• Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport 

• Revisors egen administration

• IT Revisor grundlæggende

• Administratorkursus for IT administratorer

• Kursus i din virksomhed

IT REVISOR KURSER

2014



MÅLGRUPPE 
Revisorer med ingen eller begrænset viden om 
koncernregnskab og koncernlignende forhold. 

INDHOLD
Omfatter kun danske selskaber:
• Årsregnskabslovens definitioner
• Værdiansættelse af associerede selskaber,   
   datterselskaber og andre værdipapirer
• Koncerngoodwill
• Koncernbadwill
• Eksempler på eliminering
• Minoritetsinteresser
• Koncerntilskud
• Skat i koncernforhold
• Koncernrevision 
• Kontering af koncerngoodwill, -badwill og 
   minoritetsinteresser
• Udarbejdelse af årsregnskab for moderselskab   
   og koncern
• XBRL indberetning af årsregnskab for moder   
   selskab og koncern

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Revision- og erklæringsområdet: 1 lektion
Retlige krav og standarder: 5 lektioner
Direkte og indirekte skatter: 1 lektion

  
MÅLGRUPPE 
Revisorer der udarbejder regnskaber i IT Revisor,  
og ønsker viden om og værktøjer til effektivse-
ring og standardisering i brugen af IT Revisor 
regnskabsmodulerne. 

INDHOLD
• Struktur og sammenhænge
  - Opbygning af rapport, herunder notesamling,     
     gruppetabel, formler m.v., sideopsætning,  
     XBRL
  - Typografi
  - Tekster
• Standardopsætninger
  - Generelle parametre
  - Standard til-/fravalg af noter tekster
  - Rettigheder
• Udskrift/dannelse af rapport
  - Periodebestilling og mulighederne heri
  - Rapporteditor og mulighederne heri
  - Anvendelse af templates
  - Perioderul
• XBRL
  - Struktur
  - Forudsætninger
  - Aflevering af digital årsrapport

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Retlige krav og standarder: 7 lektioner

KURSUSDATOER
Torsdag den 25. september 2014
Torsdag den 30. oktober 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet 
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. 
moms. - inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Carsten Rosenvinge, 
registreret revisor og 
faglig chef hos  
Focus IT a/s

og 

Per Skalshøi,  
økonomichef og  
systemkonsulent hos 
Focus IT a/s

KURSUSDATOER
Onsdag den 24. september 2014
Torsdag den 2. oktober 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet 
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. 
moms. - inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Per Skalshøi,  
økonomichef og  
systemkonsulent hos 
Focus IT a/s

eller 

Anni Barrett,  
supportchef hos  
Focus IT a/s

Koncernregnskab Regnskab og Rapportsystemet



MÅLGRUPPE 
Revisorer der udarbejder budgetter i IT Revisor, 
og ønsker at anvende budgetsimulering mere 
effektivt til at udarbejde relevante budgetter til 
kunder. 

INDHOLD
• Struktur og sammenhænge
   - Kontoplan
   - Perioder
   - Budgetkæder
   - Samlekonti
   - Budgetgrupper
   - Inddatatyper
   - Dimensioner og Grupperinger
• Budgettering
   - Indtastning af data
   - Regulering af indtastede data
   - Uddata
• Integration til finans
   - Overførsel fra finans
   - Overførsel til finans
   - Anvendelse af data på balancer
• Rapportering
   - Udskrifter fra budget
  - Anvendelse af budgetdata i rapportsystemet

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Ikke relevant.

  
MÅLGRUPPE 
Revisorer der arbejder med kvalitetsstyring i 
IT Revisor. Kurset sætter fokus på kravene til 
planlægning, udførelse og dokumentation af en 
revisoropgave. 

INDHOLD
• Generel kvalitetsstyring
   - Gennemgang af Firma kvalitetsmanualen      
      og kravene til revisor
   - Tilpasning af manualen til dit revisorfirma
• Kundevurdering
   - Hvorfor, hvornår og hvordan.  
      Herunder reglerne om uafhængighed og  
      dokumentation af kendskabet til kunden 
• Planlægning
   - Planlægning af en revisionsopgave ’fra a til z’     
      for en SMV kunde 
• Udførelse 
   - Gennemgang med hovedvægt på  
      dokumentation og delkonklusioner
• Kontrol/tilsyn
   - Gennemgang med hovedvægt på  
      dokumentation, konklusion og erklæring
• Revisortilsynets kontrol
   - Gennemgang af Revisortilsynets tjeklister   

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Revisions- og erklæringsområdet: 7 lektioner

KURSUSDATOER
Tirsdag den 16. september 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet  
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. moms  
- inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Per Skalshøi,  
økonomichef og  
systemkonsulent hos 
Focus IT a/s

eller

Brian Jacobsen,  
hotlinekonsulent hos 
Focus IT a/s

KURSUSDATOER
Onsdag den 17. september 2014
Onsdag den 29. oktober 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet  
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. moms  
- inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Carsten Rosenvinge, 
registreret revisor og 
faglig chef hos  
Focus IT a/s

eller 

Allan Andersen,  
markedschef og  
hotlinekonsulent hos  
Focus IT a/s

Budget Arbejdsplan og Kvalitetsstyring



MÅLGRUPPE 
Revisorer og andre medarbejdere, der afslut-
ter regnskaber får kendskab til effektivisering 
af periode- og årsafslutning samt afstemning 
af postering eller posteringsark før bogføring. 
Kurset giver desuden kendskab til udsøgning af 
posteringer via Posteringsanalyse. 

FORUDSÆTNINGER
Et indgående kendskab til modulet Finans  
forudsættes. 

INDHOLD
• Afslutningsark
  - Skattemæssige og driftsøkonomiske  
     posteringer
  - Kopiere poster til efterposteringer 
  - Kald til Arbejdsplan
  - Diverse funktioner til f.eks. afstemning af   
     bogholderikredse
• Posteringsanalyse
  - Udpluk konti
  - Udpluk posteringer 
  - Rette posteringstekst 
  - Gem udpluk i Arbejdsplan 
• Import/eksport
  - Import af konti til og fra andre systemer 
  - Import af posteringer til og fra andre  
     systemer
  - Import og behandling af bankposteringer
  - Eksport af kundekartotek til brug for  
     brevfletning i Word

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Ikke relevant.

  
MÅLGRUPPE 
Revisorer og andre medarbejdere der arbejder 
med egen administration guides til optimal kon-
trol og afstemning af egne data.

FORUDSÆTNINGER
Der forventes et vist kendskab til IT Revisor. 

INDHOLD
• Generel beskrivelse af modulerne 
   - Finans
   - Time-/sagsregnskab 
   - Debitor/kreditor
• Kontrol af generelle opsætninger
   - Koder/tekster
   - E-mail opsætning til fakturering/kontoudtog  
• Time-/sagsregnskab - kontrol
   - Igangværende arbejder, afstem saldo til   
      Finans, optimal bestilling
   - Medarbejderstatistik -ferie m.m. 
   - Hitlister 
• Debitor/kreditor 
   - Saldoliste - afstem saldo til Finans - optimal 
      bestilling
   - Renteberegning
   - Kontoudtog
   - Rykkerliste og -breve 
   - Forsendelse via e-mail  

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Ikke relevant.

KURSUSDATOER
Torsdag den 18. september 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet 
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. moms 
- inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Anni Barrett,  
supportchef hos  
Focus IT a/s

eller

Brian Jacobsen,  
hotlinekonsulent hos 
Focus IT a/s

KURSUSDATOER
Onsdag den 1. oktober 2014
Tirsdag den 28. oktober 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet  
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. moms  
- inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Per Skalshøi,  
økonomichef og  
systemkonsulent hos 
Focus IT a/s

eller 

Allan Andersen,  
markedschef og  
hotlinekonsulent hos  
Focus IT a/s

Afslutningsark, Posteringsanalyse
og Import/eksport Revisors egen administration



MÅLGRUPPE 
Revisorer med ingen eller begrænset viden om 
grundlæggende funktioner i IT Revisor.

INDHOLD
• Kundeoprettelse
• Vedligeholdelse af interessentkartotek
• Generelle opsætninger vedr. finans - 
   herunder layouts
• Finans og afslutningsark incl. udskrifter
   - Periodetabel
   - Kontoplan
   - Oprettelse af og indtastning i posteringsark
   - Afstemninger
• Filter funktioner                                      
• Rapportsystem
   - Valg af rapportmodel
   - Rapportbestilling
   - Valg og redigering af tekster og noter i  
      rapporteditor
   - Overførsel til Word

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Ikke relevant.

  
MÅLGRUPPE 
Kurset giver IT konsulenter, der er tilknyttet et 
revisionsfirma, specifik viden om installation og 
drift af IT Revisor.  

INDHOLD
• Pervasive PSQL
   - Versioner
   - Installation
   - Pervasive Control Center
   - Rettigheder og sikkerhed
   - FAQ og fejlfinding
   - .NET
• IT Revisor
   - Data og programstruktur
   - Registreringsdatabase
   - Lokal/Server/Mixed installation
   - FAQ
• Opdatering
   - Procedure
   - FAQ
• Windows, integrationer m.v. FAQ

UNDERVISNINGSFORM
Foredrag, cases og aktiv dialog.

KOMPETENCEOMRÅDER
Ikke relevant.

KURSUSDATOER
Tirsdag den 30. september 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet  
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. deltager: kr. 2.495,- ekskl. moms  
- inkl. forplejning 

UNDERVISERE 
Anni Barrett,  
supportchef hos  
Focus IT a/s

eller

Brian Jacobsen,  
hotlinekonsulent hos 
Focus IT a/s

KURSUSDATOER
Tirsdag den 23. september 2014

TIDSPUNKT
Kl. 9-16 

STED
Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg 

TILMELDING
info@focus-it.dk eller i kundeområdet 
på www.focus-it.dk 

PRIS
Pris pr. firma: kr. 3.495,- ekskl. moms 
for 1 deltager plus kr. 1.295,- ekskl. 
moms pr. ekstra kursusdeltager fra 
samme firma -inkl. forplejning

UNDERVISERE 
Lasse Fredslund,
udvikler hos Focus IT 
a/s

eller 

Ernst Thomsen,  
hotlinekonsulent hos  
Focus IT a/s

IT Revisor grundlæggende For IT administratorer



IT REVISOR KURSER I DIN VIRKSOMHED 
Ønsker du og dine medarbejdere et skræddersyet 
kursus tilpasset individuelle behov, er der selvfølgelig 
også mulighed for dette. Vi sammensætter gerne et 
kursus i samarbejde med jer, og kommer ud til jer og 
underviser. 

UDNYTTER I IT REVISOR OPTIMALT? 
For at hjælpe jer med at effektivisere jeres virksom-
heds arbejdsgange tilbyder vi et konsulentbesøg en-
ten via fjernstyring eller i virksomheden, med henblik 
på at evaluere jeres brug af IT Revisor. Evalueringen 
munder ud i en rapport med forslag til optimering af 
procedurer og identifikation af kursusbehov.

IT BUSINESS LIGHT FOR REVISORER 
For revisorer med mange IT Business Light kunder, 
har vi succes med at tilbyde egentlige kurser i IT 
Business Light. På disse kurser bliver der lagt vægt på 
områderne:

• Kom godt i gang
• Ordre/fakturering
• Fakturatilpasning

PRIS
Pris pr. kursus kr. 7.495,- ekskl. moms. 
(Bornholm - tillæg for transport)

Praktisk info:
ØNSKER DU MERE INFORMATION? 
Kontakt os på tlf. 62 21 53 53  eller 
send en mail til info@focus-it.dk 

PASSER DATOERNE IKKE?
Er du forhindret i at deltage på de 
opslåede kursusdatoer, er du vel-
kommen til at kontakte os og blive 
skrevet op til næstkommende kursus. 
Du vil så blive kontaktet, når næste 
kursusrække er fastlagt.

DET MED SMÅT...
Der er plads til maks. 12 deltagere på 
hvert kursus. Ved overtegning vil der 
blive oprettet flere kurser. Disse bliver 
først oprettet, når de allerede plan-
lagte er fuldt besatte. 

Kursus i din virksomhed

Focus IT a/s
Fåborgvej 65A
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 53 53 
info@focus-it.dk
www.focus-it.dk


