
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Generel information 
 
Kursusoversigt 
 

05.10.2016 Revisors erklæringer 

02.11.2016 Revisoransvaret 

02.11.2016 Virksomhedsskatteordningen | assistenter 

22.11.2016 Dobbeltdagskursus dag I 

 Kreditvurdering og likviditetsstyring 

23.11.2016 Dobbeltdagskursus dag II 

 Aktuelt regnskab 

07.12.2016 Pension – optimering og indflydelse på sociale ydelser – arv og testamente 

05.01.2017 Aktuel skat 

05.01.2017 Aktuel skat | assistenter 

 
HUSK 
Separat tilmelding til overnatning til dobbeltdagskurset 22.11.2016 – 23.11.2016. 
Vær opmærksom på tidligere tilmeldingsfrist hertil (10.10.2016). 
 
 
 
Programmet for en kursusdag 
08.30 – 09.00 Kaffe og rundstykker 
09.00 – 12.00 Undervisning 
12.00 – 13.00 Frokost 
13.00 – 14.30 Undervisning 
14.30 – 14.45 Kaffe 
14.45 – 16.00 Undervisning 
 
Der kan forekomme ændringer i programmet ift. pauser og tidspunktet for afholdelse af frokost. 
 
 
 
Alle kurserne afholdes på Trinity 
Trinity 
Gl. Færgevej 30 
7000 Fredericia 
 
 
 
Tilmelding til kurser sker på 
www.danrevi.dk 
  

www.danrevi.dk


 

 

Revisors Erklæringer 
Den 5. oktober 2016 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 21. september 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Temaer og dilemmaer, der inddrages på kurset, fokuserer bl.a. på følgende: 

• Revisors erklæringer 
• Revisortilsynets seneste kontroller 
• Virksomhedsniveau 
• Enkeltsagsniveau 
• Fejl i revisors erklæringer 
• Modifikation af erklæringer 
• Revisionsbevis og dokumentation 
• Ny lovgivning omkring revisortilsyn mv. 

 
Formål 
På dette kursus går vi i dybden med resultaterne fra Revisortilsynets seneste kontroller. Kurset tager 
udgangspunkt i resultaterne af den seneste offentliggjorte rapport om kvalitetskontrol fra Revisortilsynet 
(2013 og 2014 rapporten, hvis den er offentliggjort). Kurset giver en uddybende gennemgang af de seneste 
resultater af den eksterne kvalitetskontrol både på virksomhedsniveau og på enkeltsagsniveau og stiller 
skarpt på de hyppigste fejl i revisors erklæringer. Indlægget vil give plads til debat om, hvad God Revisorskik 
er - og ikke er - på erklæringsområdet. 
 
Underviser Mette Banke-Eriksen 

Mette er statsautoriseret revisor, men hun har været ansat hos Erhvervsstyrelsen 
siden november 2012, hvor hun har været beskæftiget i sekretariatet for 
Revisortilsynet. Mette deltager i alle opgaver, der har med Revisortilsyn at gøre, 
herunder udarbejdelse af indstillinger til Tilsynet, retningslinjer mm. Mette har 
tidligere været ansat 14 år hos KPMG og 1 år hos en lille revisionsvirksomhed. Her 
har hun været beskæftiget med revision i bred forstand, lige fra revision hos meget 
store virksomheder til mellemstore- og små virksomheder. Herudover har Mette 
været ude af branchen i ca. 4 år, hvor hun blandt andet har været 
koncernøkonomichef i en stor dansk virksomhed. 
 

 
Målgruppen 
Godkendte revisorer og/eller revisorer med kundeansvar. Endvidere øvrige nøgleinteressenter, hvor indsigt i 
kvaliteten af revisors arbejde er relevant, som eksempelvis advokater og interne revisorer samt brugere af 
revisors erklæringer, som eksempelvis personer fra den finansielle sektor. 
  



 

 

Revisoransvaret 
Den 2. november 2016 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 19. oktober 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Kurset indledes med en gennemgang af revisorlovgivningen, herunder relevante revisionsstandarder, samt 
de for revisoransvaret relevante begreber om god revisorskik, revisors rolle som offentlighedens 
tillidsrepræsentant, revisionspåtegninger og andre erklæringer, forbehold og supplerende oplysninger, 
revisionsprotokollen, ledelseserklæringen, samt fordelingen mellem ledelsens og revisors roller i relation til 
regnskabet. 
Kursets omdrejningspunkt er en gennemgang af typeproblemstillinger i ansvarssagerne, både i forhold til 
ansvar for revisionspåtegninger og erklæringer, samt revisors ansvar for rådgivninger, og endelig fordelingen 
af ansvar og roller i sager, hvor både den eksterne revisor og ledelsen i et selskab er sagsøgt. 

Endvidere indeholder kurset en gennemgang af mulighederne for, at revisoren kan afdække sin risiko for 
erstatningsansvar, herunder ved revisors ansvarsforsikring, samt spørgsmålet om risikobegrænsning ved 
ansvarsfraskrivelser. 

Kurset indeholder en gennemgang af følgende emner: 
• Gennemgang af regelgrundlaget for revisors arbejde 
• Ny revisorlov 
• Sammenhængen mellem erstatningsansvar og disciplinæransvar, herunder Revisornævnets og 

FSRs Responsumudvalgs roller 
• Ansvarsfraskrivelser og aftalebreve 
• Typeansvarssager, både indenfor og udenfor revisorlovens område  

o Ansvar for revisionspåtegninger og erklæringer 
o Overdragelsessituationer 
o Rådgivningssituationer (skat, moms m.v.) 
o Besvigelsessituationer og revisors rolle ved besvigelser i selskabet 
o Going concern – spørgsmålet om fortsat drift efter håbløshedstidspunktet 

• Revisoransvarsforsikringens mindstekrav 
 
Formål 
Formålet er at give kursusdeltagerne en indføring i praksis vedrørende revisorers retsforhold, især 
erstatningsansvaret, herunder sammenhængen mellem disciplinæransvar, god revisorskik og 
erstatningsansvar, samt muligheden for ansvarsfraskrivelse. 
 
Undervisere 

 
 
 
 
 
 
 

Leo Jantzen   Stinne Richter Berg 
advokat (H)   advokat (L) 
partner i Tommy V Christiansen ansat hos Tommy V Christiansen 
 
Målgruppen 
Revisorer på forskellige niveauer. 
  



 

 

Virksomhedsskatteordningen | assistentkursus 
Den 2. november 2016 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 19. oktober 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Kurset indeholder en gennemgang af de generelle regler i virksomhedsskatteordningen. 
 
Formål 
At give kursisten en grundig indføring i reglerne om virksomhedsskatteordningen. 
 
Underviser 

Preben Melgaard 
Preben Melgaard, direktør i Taxpartner A/S. Preben er uddannet i 
Statsskatteforvaltningen og har siden 1990 drevet Taxpartner A/S, hvor han har 
arbejdet med skatterådgivning, skattesager samt undervisning. 
 

 
 

 
Målgruppen 
Revisorassistenter og den praktiserende godkendte revisor, som ønsker at få genopfrisket kravene til skat i 
regnskabet. 
  



 

 

Kreditvurdering og likviditetsrisiko 
Den 22. november 2016 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 8. november 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Kurset omfatter følgende hovedelementer: 
1. Det analytiske regnskab  
2. Analyse af en virksomheds rentabilitet ved hjælp af nøgletal  
3. Kreditvurdering  
4. Rådgivning af kunderne 
 
Formål 
Formålet med kurset er at give kursisterne en viden om, hvordan en virksomhed kreditvurderes. Det er nyttig 
viden f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, der jo forudsætter Coing Concern eller ved 
kreditgivning. 
Efter kurset vil du således være i stand til at besvare spørgsmål så som: Hvad forstås ved kort og langsigtet 
likviditetsrisiko? Hvilke metoder findes der til at vurdere likviditetsrisiko? Hvad forstås ved 
fundamentalanalyse? Hvordan kreditvurderer S&P, Moody’s etc.? Hvad er fordelene og ulemperne ved de 
enkelte metoder? 
Deltagerne får undervejs mulighed for at løse en mindre case, hvor de skal opstille et analytisk regnskab og 
beregne nøgletal med henblik på at afdække selskabets rentabilitet og risiko. Du skal derfor have en 
lommeregner til rådighed. 
Temaerne er meget omfattende og der vil ikke være mulighed for at gå i dybden med alle emnerne. Det 
betyder også, at det kun er en del af de plancher, som I har fået udleveret, der vil blive gennemgået. De 
resterende kan I bruge, hvis I efterfølgende har behov for at få genopfrisket materialet.  
 

 
Det er vigtigt, at I medbringer en bærbar PC med Excel installeret til 

brug for de opgaver, som I skal løse i løbet af dagen. 
 

 
Program: 
Introduktion  
Emne 1: Opstilling af analytisk regnskab  
• Beskrivelse af hvorfor et regnskab ikke umiddelbart er anvendeligt til analysebrug  
• Gennemgang og diskussion af hvad der forstås ved et analytisk regnskab  
• Adskillelse af regnskabet i drift og finansiering  
 
Emne 2: Analyse af en virksomheds rentabilitet ved hjælp af finansielle nøgletal  
• Beskrivelse af begreberne rentabilitet  
• Beregning af rentabilitets nøgletal som for eksempel afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes 
omsætningshastighed, egenkapital forrentning mv.  
 
Case:  
• Udarbejdelse af analytisk resultatopgørelse og balance  
• Beregning af rentabilitetsnøgletal 
Emne 3: Kreditvurdering  
• Analyse af en virksomheds risiko og solvens  
• Måling af kort – og langfristet likviditetsrisiko  



 

 

• Beregning af finansielle nøgletal til beskrivelse af risiko, herunder solvensgrader og likviditetsgrader  
• Kreditvurdering/rating af virksomheder 
Case (fortsat): Beregning af finansielle nøgletal til beskrivelse af likviditetsrisikoen og diskussion af 
selskabets likviditet og solvens  
Analyse som rådgivningsværktøj. Hvad efterspørger kunderne? 
 
Underviser 
Christian Vriborg Petersen 
 

Professor emeritus, CBS samt financial consultant, CVP Consulting, Senior financial 
advisor advokatfirmaet Bech-Bruun. 
Christian Vriborg Petersen, cand.merc., MBA, Ph.D. er professor emeritus fra 
Copenhagen Business School. 
Christian har bred erhvervserfaring fra tidligere stillinger som revisor, 
koncernregnskabschef, CFO, financial advisor mv. Han har undervist på en række 
uddannelser på CBS og på ESADE i Barcelona. 

I dag tilbyder Christian gennem sin virksomhed CVP Consulting kurser og rådgivning 
inden for regnskabsanalyse, ledelsesrapportering, kreditvurdering, værdiansættelse og 
incitamentsprogrammer. 

Målgruppen 
Revisorer, økonomimedarbejdere og analytikere, der har behov for at få genopfrisket en række forskellige 
modeller og værktøjer, der anvendes til at vurdere en virksomheds kreditværdighed og likviditet. 
 
  



 

 

Overnatning dobbeltdagskursus 
Den 22. - 23. november 2016 
 
 
BEMÆRK tidligere tilmeldingsfrist end dagskurserne! 
 
Overnatning på Trinity Fredericia ifm. dobbeltdagskurset. 
2-retters menu om aftenen og morgenbuffet onsdag morgen. 
www.trinity.dk 
 
 
Der er separat tilmelding hertil og tilmeldingsfrist den 10. oktober 2016 
  

www.trinity.dk


 

 

Aktuelt regnskab 
Den 23. november 2016 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 8. november 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Aktuelle regnskabsforhold 
 
Formål 
Gennemgang og dialog omkring aktuelle regnskabsforhold, specielt den nye årsregnskabslov 
 
Underviser 

Torben Johansen partner BDO statsautoriseret revisor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Målgruppen 
Kurset henvender sig til registrerede revisorer og erfarne assistenter. 

 
  



 

 

Pension – optimering og indflydelse på sociale ydelser – arv og testamente 
Den 7. december 2016 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 23. november 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Væsentlige spørgsmål som: 

• Hvem arver mig? – gennemgang af arveregler. 
• Vil det være en fordel for mig at oprette et testamente? 
• Hvordan får jeg mest udbytte af efterlønsreformen? 
• Hvordan er jeg dækket af mine forsikringer? 
• Hvordan sikrer jeg, at mine pensionsudbetalinger passer til mine behov? 
• Sociale ydelser. 
• Nuværende pensionsordninger 

 
Undervisere: 
Fra SEB Pension deltager jurist Peter Teisen, socialrådgiver Trine Høeg Olsen og chefkonsulent Niels 
Skriver. 
Claus Johansen samt Heine Bastrup begge fra SEB vil ligeledes være tilstede. 
 
Målgruppen 
Revisorer på forskellige niveauer. 
Bemærk at underviserne har betinget sig, at der er minimum 25 deltagere 
  



 

 

Aktuel skat 
Den 5. januar 2017 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 19. december 2016 
 
Kursusbeskrivelse 
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle skattemæssige ændringer m.v. 

 
 
Formål 
Som rådgiver, der arbejder med skatteretlige problemstillinger som revisor er er det vigtigt, at du er fuldt 
opdateret på relevant nyt inden for skatterettens område. Formålet med kurset i Aktuel skat er at sikre dig 
en sådan viden og opdatering 
 
Underviser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thorbjørn Helmo Madsen 
Direktør og skatterådgiver i TimeTax A/S, der er et uafhængigt rådgivningsfirma 

• Har i mange år været partner og revisor i et revisionsfirma 
• Er censor på CBS og andre handelshøjskoler i Danmark 
• Forfatter til Revisormanualen gennem 27 år 
• Har undervist i SKAT, økonomi m.v. igennem mange år og anvendt i Pressen, som uafhængig 

specialist 
• Sidder i repræsentantskabet i Skattevidenskabelig Forening og i bestyrelsen for Revisorernes 

Undervisningssamarbejde 

Målgruppen 
Revisorer på forskellige niveauer. 

 

 

  



 

 

Aktuel skat | assistenter 
Den 5. januar 2017 
 
Kurset afholdes på Trinity i Fredericia 
Undervisning fra kl. 9.00 - 16.00 
Undervisningen svarer til 7 lektioner 
Tilmeldingsfrist den 19. december 2016 

 
Kursusbeskrivelse 
Kurset indeholder en gennemgang af aktuelle skattemæssige ændringer m.v. 

 
Formål 
Som rådgiver, der arbejder med skatteretlige problemstillinger som revisor er er det vigtigt, at du er fuldt 
opdateret på relevant nyt inden for skatterettens område. Formålet med kurset i Aktuel skat er at sikre dig 
en sådan viden og opdatering. 
 
Underviser 

Preben Melgaard 
Preben Melgaard, direktør i Taxpartner A/S. Preben er uddannet i 
Statsskatteforvaltningen og har siden 1990 drevet Taxpartner A/S, hvor han har 
arbejdet med skatterådgivning, skattesager samt undervisning. 
 
 
 
 
 

 
Målgruppen 
Revisorassistenter og den praktiserende godkendte revisor, som ønsker at få genopfrisket kravene til skat i 
regnskabet. 
 
 
 
 
 


