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Kurser/gå-hjem-møder 2018
2018
Mandag den 27. august

Persondataforordning ”slutspurt” og første
erfaringer

Onsdag den 19. september

Gå-hjem-møde for bestyrelser og
andelshavere i andelsboligforeninger

Tirsdag den 25. september

Gå-hjem-møde om strategi – sæt tempo på
væksten med strategien som motor

Tirsdag den 20. november

Planlæg din seniortilværelse og optimer dine
pensionsudbetalinger

Kurser/gå-hjem-møder 2019 & 2020
2019
Mandag den 28. januar

Praktiske udfordringer for ejerledere,
direktører eller bestyrelsesmedlemmer

Tirsdag den 29. januar

Sæson kick off for bogholdere og
regnskabschefer

Tirsdag den 24. september

Skat og moms for bogholdere

Onsdag den 23. oktober

Har du den rigtige forretningsmodel ?

Torsdag den 14. november

Gå-hjem-møde for virksomhedsledere
(rapportering og virksomhedstestamente)

2020
Mandag den 20. januar

Sæson kick off for bogholdere og
regnskabschefer

Persondataforordning ”slutspurt” og første erfaringer
Mandag den 27. august 2018

14.00 – 16.30

Scandic Sydhavnen

(der bydes på en sandwich)

Betaling kr. 500 for deltagelse

EU’s persondataforordning trådte i kraft den 25.maj 2018. EU-forordningen og
den opdaterede persondatalov betyder at alle danske virksomheder,
foreninger og institutioner skal overholde forordningens artikler. Vi har
allerede modtaget de første reaktioner fra Datatilsynet. Af nyheder kan
nævnes at der bl.a. strammes op på kryptering af mails, der indeholder
fortrolig information om personer mv.
Kurset er bygget op således at du både får en introduktion til reglerne og får
vist konkrete forslag til hvordan reglerne kan overholdes. Der kan stilles
spørgsmål bl.a. til jurister og IT-sikkerhedsfolk der demonstrerer løsninger på
GDPR via programmet DPO Advisor.
Bemærk at der opkræves gebyr for deltagelse (kr. 500).

Gå-hjem-møde for bestyrelser og andelshavere i andelsboligforeninger
Onsdag den 19. september 2018

17.00 – 19.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på en sandwich)

Det er gratis at deltagelse

Få et indblik i den nye andelsboligforeningslov og de væsentligste ændringer.
Bliv introduceret i hvad de nye regler kommer til at betyde for din
andelsboligforening. Hør om de nye regler for vurdering af ejendommen samt
reglerne om bestyrelsens ansvar.
Bliv ”klædt på” til at forstå et regnskab, hvordan andelskronen beregnes og
hvad der påvirker andelskronen. Hvordan indregnes ejendommen og hvad er
hensættelser. Der bliver også givet en indførelse i både renteswap og lån og
låneomlægning. Med andre ord får du styr på de væsentligste forhold omkring
regnskab og økonomi i din andelsboligforening.

Kurset egner sig også til potentielle købere af en andelsbolig.

Gå-hjem-møde om strategi
Tirsdag den 25. september 2018

16.30 – 18.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på kaffe og kage)

Det er gratis at deltagelse

Sæt tempo på væksten med strategien som motor.
Alle virksomheder bør have en strategi. Uanset størrelse. Så ved man i hvilken
retning virksomheden skal udvikle sig. Det skal også meget gerne være med til,
at du prioriterer dine ressourcer, tid og energi rigtigt.
Kom og hør et inspirerende indlæg fra en af vores eksterne samarbejdspartnere – Henrik Specht fra Keypoint – og hør, hvorfor du bør have en
strategi. Hør blandt andet, hvorfor det giver mening at have en strategi, og
hvordan den også kan hjælpe i forholdet til f.eks. Bank, eller hvis virksomheden
inden for en kortere årrække står for, at skulle sælges.

Planlæg din seniortilværelse og optimer dine pensionsudbetalinger
Tirsdag den 20. november 2018

17.00 – 19.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på en sandwich)

Det er gratis at deltagelse

Planlægning af seniortilværelsen i god tid er vigtigt, men det sker desværre al
for sjældent. Få et indblik i, hvordan du får mest muligt ud af din
pensionsopsparing, og se eksempler på, hvor meget pensionsformuen og
udbetaling kan optimeres. Få et indblik i, hvordan der foretages modregninger
mv.
Med afsæt i formuen i dag og familiesammensætningen gives et praktisk
eksempel på, hvor meget seniortilværelsen kan gøres endnu bedre med
optimering af pensionsudbetalingerne. Der gives i det konkrete eksempel helt
nøjagtige anvisninger af, hvad der skal foretages af tiltag nu og i fremtiden. Vi
kigger endvidere på optimeringsmuligheder og ser også på en arveanalyse.

Sæson kick off for bogholdere og regnskabschefer
Mandag den 29. januar 2019

14.00 – 17.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på kaffe og kage)

Det er gratis at deltagelse

Bliv opdateret på de seneste skatteregler og momsregler. Kurset henvender sig
til CFO, bogholdere og regnskabschefer som gerne vil opdateres på de seneste
regelændringer og seneste skatte- og momsafgørelser på området.
Få endvidere gode råd på områder, hvor vi som revisor oftest ser udfordringer
eller fejl. Dagen går med andre ord på gennemgang af Nyheder indenfor skat,
moms og regnskab.
Det er gratis at deltage og inviter gerne en kollega eller bekendt med på dagen.

Praktiske udfordringer som ejerledere, direktører eller
bestyrelsesmedlemmer
Mandag den 28. januar 2019

10.00 – 15.00

Hos DA i Vester Voldgade

(der bydes på en let frokost)

Betaling kr. 1.000 for deltagelse

I 2017 gennemførte vi et praktisk halvdagskursus, hvor vores deltagere blev
testet i en ”ledelses-/bestyrelsessimulator”. Formålet var at få et indblik og
træning i samarbejde i bestyrelsen om de praktiske udfordringer, man som
bestyrelsesmedlem bliver mødt med ude i virksomhederne.
Denne gang prøver du kræfter med både at agere med salg af din virksomhed
og du vil også blive præsenteret for muligheden for køb af en virksomhed. I
samarbejde med dine bestyrelseskollegaer bliver du mødt med en række
praktiske problemstillinger du skal forholde dig til og løse den bedst muligt.
Der er INGEN forudsætning for at deltage.
Bemærk at der opkræves gebyr for deltagelse (kr. 1.000).

Skat og moms for bogholdere (udvidet kursus)
Tirsdag den 24. september 2019

9.00 – 15.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på en let frokost)

Betaling kr. 750 for deltagelse

Vi stiller skarpt på både nyheder og ikke mindst de særlige forhold og praktiske
udfordringer bogholdere og regnskabschefer oftest støder ind i. Hvad er
gældende momsregler og hvilke praktiske udfordringer omkring moms og skat
oplever vi, når vi møder vores kunder og gennemfører vores revision.
Vi gennemgår f.eks. overordnet skat og moms på biler, moms for udenlandske
transaktioner samt energiafgifter mv. Vi gennemgår skattemæssige
udfordringer omkring f.eks. beregning af fri bil, bruttotrækordninger,
muligheder omkring acontoskat og meget mere.
Bemærk at der opkræves gebyr for deltagelse (kr. 750).

Har du den rigtige forretningsmodel ?
Onsdag den 23. oktober 2019

13.00 – 17.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på en sandwich)

Betaling kr. 500 for deltagelse

Business as usual ? ……….. Disruption ? ………….. ”Jeg ved bedst”.

Bliv udfordret på om der skal justeres på din forretningsmodel. Bliv udfordret
på spørgsmål som;
- Hvad tilbyder du kunden? (løser du problemer eller skaber du værdi ?)
- Hvordan sælger du og til hvem?
- Hvordan tjener du penge på det?
- Hvilke ressourcer anvender du?
Bliv præsenteret for et eksempel på en model, som giver dig hjælp til at få styr
på din forretningsmodel herunder om dit produkt, dit salg, din organisation og
din økonomi er løbende gennemtænkt. Dagen går med andre ord på, at du
lærer at arbejde med at udfordre din egen virksomheds forretningsmodel med
dagens faktiske udfordringer.

Gå-hjem-møde for virksomhedsledere
(rapportering og virksomhedstestamente)
Torsdag den 14. november 2019

14.00 – 16.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på en sandwich)

Det er gratis at deltagelse

Får du nok ud af din løbende rapportering ?
Bliv inspireret til at få mere ud af din løbende økonomirapportering i din
virksomhed. Vi giver eksempler på, hvordan du som ejerleder kan få et hurtigt
og enkelt overblik over tallene, så du nemmere kan forholde dig til dem, og
ikke mindst træffe de rigtige beslutninger om drift, investering og finansiering
af virksomheden.
Har du overvejet et virksomhedstestamente ?
Et virksomhedstestamente kan være en ”nødplan” og drejebog for virksomhedens fortsatte drift ved ejerlederens pludselige alvorlige sygdom eller død.
Virksomhedstestamentet udarbejdes bl.a. for at skabe sikkerhed for familie,
ansatte, leverandører og f.eks. banken. Vi giver et overblik over, hvad et
virksomhedstestamente bør indeholde og udfordrer dig på, hvorfor du bør
overveje et virksomhedstestamente for din virksomhed.

Sæson kick off for bogholdere og regnskabschefer
Mandag den 20. januar 2020

14.00 – 16.00

Scandic Sydhavnen

(der bydes på kaffe og kage)

Det er gratis at deltagelse

Bliv opdateret på de seneste skatteregler og momsregler. Kurset henvender sig
til CFO, bogholdere og regnskabschefer som gerne vil opdateres på de seneste
regelændringer og seneste skatte- og momsafgørelser på området.
Få endvidere gode råd på områder, hvor vi som revisor oftest ser udfordringer
eller fejl. Dagen går med andre ord på gennemgang af Nyheder indenfor skat,
moms og regnskab.

Det er gratis at deltage og inviter gerne en kollega eller bekendt med på dagen.

Praktiske oplysninger
Vi anbefaler tilmelding i god tid, da der er begrænset plads på vores kurser/gåhjem-møder. Med mindre andet er angivet er deltagelse gratis.

Tilmelding sker til Tina Andersen på mail tan@ttrevision.dk

Hvis du skulle blive forhindret i at deltage på et kursus du allerede er tilmeldt
beder vi om at du melder afbud så tidligt som muligt på ovenstående
mailadresse.

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser indtil 3 uger før kursets start i tilfælde
af for få tilmeldte deltagere.

VI GLÆDER OS TIL AT
SE DIG

