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Registrering og morgenmad

Velkomst 

Keynote speaker: Jacob Wandt, Zenegy og 
stifteren bag regnskabssystemet e-conomic

Regnskabsanalyse som  
rådgivningsværktøj
Hvordan kan du som revisor bruge  
regnskabsanalyse til at øge værdien af  
revisionsydelsen og sælge yderligere  
rådgivningstimer til klienterne? 
Anni Haraszuk & Christian V. Petersen 
Retslige krav og standarder 

WORKSHOP: 
Internationale betalinger strømlinet i  
e-conomic
Demonstration af November First betalings- 
platform i e-conomic. 
Matilde Andersen, November First

WORKSHOP:  
Effektiv kunde- og opgavestyring med 
ClientView
Introduktion til og gennemgang af produktet  
– med afsluttende spørgsmål & svar-seance.
Relevant for både nye brugere og  
eksisterende brugere.
Claus Kindt, Wolters Kluwer

Værdiansættelse af virksomhed
Sådan fastsættes værdien af en virksomhed 
ved køb og salg mv.
Anni Haraszuk & Christian V. Petersen 
Retslige krav og standarder

WORKSHOP: 
Uniconta understøtter både individuelle 
og standardiserede økonomiprocesser 
effektivt
Bliv introduceret til Uniconta, og oplev,  
hvordan du kan anvende Uniconta til at  
understøtte både individuelle og  
standardiserede økonomiprocesser. Vi viser, 
hvor nemt det er at konvertere regnskaber  
fra Microsoft Dynamics C5 eller e-conomic, 
samt hvordan Uniconta kan anvendes til at  
digitalisere bilagsflow.  
Jørn Rejndrup, adm. dir., Uniconta

WORKSHOP: 
Muligheder for den digitale revisor
Hvad er en digital signatur? Hvordan  
bidrager den til en nemmere arbejdsdag? 

09:30

10:00

10:15-11:00

11:15-12:00

12:15-13:00

Og hvordan hjælper den dig med at blive klar 
til persondataforordningen? Kig forbi work-
shoppen, og bliv klogere på, hvorfor 19 ud af 
de 20 største revisorhuse i dag underskriver 
deres årsregnskaber med NemID i Danmark 
og BankID i Sverige og Norge.
Janek Borgmann, Penneo

Frokost

Få styr på hvidvask- og persondata- 
reglerne
Hvad betyder de for min revisions- 
virksomhed?
Jakob Dedenroth Bernhoft 
Revisions- og erklæringsområdet 

WORKSHOP: 
Effektiv opstilling af det personlige 
regnskab med Skat Professionel Nova
Introduktion til og gennemgang af produktet 
– med afsluttende spørgsmål & svar-seance.
Relevant for både nye brugere og  
eksisterende brugere.
Per Gjermandsen, Wolters Kluwer

Kaffepause

Iværksætterens behov for rådgivning
Debat med 2 nyopstartede virksomheder om 
deres erfaring med revisor og behov for råd-
givning i de forskellige faser af deres vækst.

Aktuel skat
Vi tager dig igennem seneste nyt i skattelov-
givningen. Hvilke lovændringer kan for-
ventes at have særlig indflydelse på revisors 
arbejde?
Torben Bagge & Jørgen Frausing, TVC
Direkte og indirekte skatter 

WORKSHOP: 
Hjælp din kunde med at optimere sin  
driftsøkonomi
Lær hvordan du kan blive en bedre rådgiver 
for dine kunder ved hjælp af Karnov Groups 
nye produkt Karnov Business Optimiser.
Flemming Bach, Karnov Group

Velkomstdrink & oplæg fra  
Torben Wiese

Middagsarrangement og prisuddeling

Fortsat:

13:00

14:00-14:45

14:45

15:15-17:00

17:15-18:00

18:30

19:30
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Den nye revisionspåtegning
Hvad skal du som revisor være særligt  
opmærksom på i forhold til de seneste  
ændringer til revisorloven? 
Lars Kiertzner, FSR
Revisions- og erklæringsområdet 

Generationsskifte med fokus på  
omstrukturering 
Nedsat gave- og boafgift ved overdragelse af 
erhvervsvirksomheder. Overdragelse af virk-
somheder under virksomhedsordningen.
Omdannelse efter lov om skattefri virksom-
hedsomdannelse. Skattefri aktieombytning.
Omstrukturering af selskaber (fusion, spalt-
ning og tilførsel af aktiver)
Ole Aagesen, Revitax
Direkte og indirekte skatter 

WORKSHOP:  
Arbejd bedst muligt med workflow i 
e-conomic - intelligent, automatisk 
bogføring
Lær at bruge e-conomics nye tillægsmodul 
Smart Inbox og AutoBank – og vær  
bedre rustet til at bygge de bedste workflows 
i e-conomic.
Rune Troels Larsen, Tech Specialist,  
e-conomic

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i 
praksis, med fokus på SMV’er
Hvilke krav skal revisor være opmærksom på 
ifm. afgivelse af erklæringer med sikkerhed? 
Hvornår er revisors dokumentation ”god 
nok”? 
Anders Bisgaard, Beierholm
Retslige krav og standarder 

WORKSHOP:  
Effektiv kvalitetsstyring og -sikring
Introduktion til og gennemgang af produktet  
Revision – med afsluttende spørgsmål & 
svar-seance. Relevant for både nye brugere 
og eksisterende brugere.
Kenneth Schjørring og Per Gjermandsen, 
Wolters Kluwer

WORKSHOP:  
Persondata: Hvordan rådgiver revisor 
sin kunde?
Gennemgang af principperne i persondata-
forordningen og hvordan man kan tage en 
dialog med sin kunde om den.
Jakob Dedenroth Bernhoft, RevisorJURA

Kaffepause

08:30-09:15

09:30-10:15

10:30-11:15

11:15

Lån til kapitalejere og gennemgang af 
spørgsmål til Faglig Hotline 
Hvordan undgår man dobbeltbeskatning ifm.  
kapitalejerlån? Løsningen medfører ofte 
selskabsretlige problemer. Vi gennemgår 
aktuelle spørgsmål på regnskabsområdet. 
Bjarne Aalbæk, Faglig Afdeling 
Revisions- og erklæringsområdet 

WORKSHOP:  
Effektiv opstilling af det personlige 
regnskab med Skat Professionel Nova
Introduktion til og gennemgang af produktet 
– med afsluttende spørgsmål & svar-seance.
Relevant for både nye brugere og  
eksisterende brugere.
Per Gjermandsen, Wolters Kluwer

Nye regler i årsregnskabsloven
Praktisk fortolkning af de nye regler i 
årsregnskabsloven og aktuelle problemstil- 
linger for SMV-revisoren.
Kim Larsen, Dansk Revision 
Revisions- og erklæringsområdet 

WORKSHOP:  
Muligheder for den digitale revisor
Hvad er en digital signatur? Hvordan bidrager 
den til en nemmere arbejdsdag? Og hvordan 
hjælper den dig med at blive klar til person-
dataforordningen? Bliv klogere på, hvorfor 19 
ud af de 20 største revisorhuse i dag under-
skriver deres årsregnskaber med NemID i 
Danmark og BankID i Sverige og Norge.
Janek Borgmann, Penneo

Frokost

Indre værdis metode samt Kvalitets- 
kontrollen 2017
Udfordringer med indre værdis metode samt 
gennemgang af de nye retningslinjer for 
kvalitetskontrollen 2017. Hvad skal  
SMV-revisor passe særligt på?
Kim Larsen, Dansk Revision
Revisions- og erklæringsområdet

WORKSHOP:  
XBRL og Big Data i praksis
Taler du datadreven forretning med dine 
kunder? Er dit arbejde og dine regnskaber 
Big Data? Hvor Big behøver Big Data at 
være? En uformel workshop, hvor du får et 
indblik i, hvordan XBRL-regnskaber  
anvendes i Bisnode og bliver til Big Data.
Gitte Krarup, Manager Risk Compliance, 
Bisnode Danmark A/S

Afslutning og konkurrence 

11:30-12:15

12:15-13:00

13:00

14:00-14:45

15:00


