PROGRAM
Dag 2 · torsdag den 17. januar 2019
Fælles opstart på dagen
08.45-09.00

Godmorgen og velkommen
v/ Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer

Spor 1 - formiddag
Bliv klar til sæsonen 2019

Spor 2 - formiddag
CaseWare til din dagligdag

09.00-10.15

Kvalitetskontrollen 2019
v/ Martin Samuelsen,
SR og stifter, Inspicio Aps

Tips og tricks til anvendelsen af CaseWare
v/ Heidi Hansen,
CaseWare-konsulent

10.15-10.45

Netværkskaffe

Netværkskaffe

10.45-12.00

Årsregnskabsloven 2018/2019
v/ Kim Larsen,
SR, Fagdirektør, Dansk Revision

Værdien af at anvende analyser og stikprøver
i dit arbejde
v/ Ekstern oplægsholder og Karnov

12.00-13.00

Frokost

Frokost

Spor 1 - eftermiddag
Bliv klar til sæsonen 2019

Spor 2 - eftermiddag
CaseWare til din dagligdag

13.00-14.15

Skat: Nye ændringer og faldgruber for
SMV-revisor
v/ Martin K. Jensen,
Advokat (L), MTL, Advitax

Nyt værktøj ”Årsagsanalyse”
v/ Ekstern oplægsholder

14.15-14.45

Netværkskaffe

Netværkskaffe

14.45-16.00

Selskabsretlige faldgruber
v/ Jesper Seehausen,
seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.,
LL.M, Beierholm

Kvalitetsmanualen
v/ Martin Samuelsen,
SR og stifter, Inspicio Aps

16.00-16.15

Afslutning på dagen
v/ Brian Wessel,
faglig direktør, FSR – danske revisorer

Afslutning på dagen
v/ Henrik Houborg,
direktør, CaseWare

Book en 1:1 samtale og få svar på konkrete spørgsmål
Under hele arrangementet vil der være mulighed for at reservere en-til-en samtaler med forhenværende tilsynschef
for Erhvervsstyrelsens revisortilsyn, statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, om konkrete kvalitetsspørgsmål.
Sekretariatets medarbejdere kan også reserveres til en samtale.

Læs mere om
programmet p
å
smv-forum.d
k

Karnov Group er hovedsponsor
for SMV-Forum*2019

DAG 2
SPOR 1 – BLIV KLAR TIL SÆSONEN

v/ Martin
Samuelsen,
SR og stifter,
Inspicio Aps

v/ Kim Larsen,
SR, Fagdirektør,
Dansk Revision

Kvalitetskontrollen 2019
Med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens
seneste redegørelse gennemgås de aktuelle resultater og de klassiske faldgruber i
kvalitetskontrollen. Fokus på root-cause
og hvordan fejl undgås i fremtiden.

SPOR 2 - CASEWARE TIL DIN DAGLIGDAG

v/ Heidi Hansen,
konsulent,
CaseWare

Værdien af at anvende analyser og
stikprøver i dit arbejde
Kunderne har i dag rigtig meget data, som,
anvendt rigtigt, kan medvirke til at give et
stærkt revisionsbevis på en effektiv måde.
Indlægget giver et indblik i, hvordan du
kan anvende analyser og stikprøver til at
understøtte bl.a. din revisionsproces. Vi
præsenterer også Karnovs Business
Optimiser, der er integreret til CaseWare.
Den indeholder bl.a. en nøgletalsrapport,
som I med fordel kan bruge i
dialogen med jeres kunder.
v/ Ekstern oplægsholder og Karnov

Årsregnskabsloven 2018/2019
Gennemgang af de væsentlige ændringer
og nyheder i årsregnskabsloven med fokus på SMV-segmentet. Der tages endvidere et kig på aktuelle regnskabsmæssige
problemstillinger.

Skat: Nye ændringer og faldgruber for
SMV-revisor
Bliv opdateret på de nye regler og ændringer inden for skatteretten, der relaterer sig
til SMV-segmentet.
v/ Martin K. Jensen,
Advokat (L), MTL,
Advitax

v/ Jesper Seehausen,
seniorkonsulent,
cand.merc.aud.,
ph.d., LL.M,
Beierholm

Nyt værktøj ”Årsagsanalyse”
Hvad er symptomer og hvad er årsagen til
en fejl? Mange identificerer kun symptomer men ikke fejlens egentlige årsag. Med
dette simple værktøj får du en proces til at
identificere den egentlige fejlkilde.
v/ Ekstern oplægsholder

Selskabsretlige faldgruber
Bliv ajour på de væsentligste ændringer i
selskabsloven, og få et kig ind i fremtiden.
Ændringer i det forgangne år gennemgås,
og vi tager også et kig ind i 2019 – alt sammen med fokus på, hvor de væsentligste
faldgruber ligger.

v/ Martin
Samuelsen,
SR og stifter,
Inspicio Aps

Karnov Group er hovedsponsor
for SMV-Forum*2019

Tips og tricks til anvendelsen af CaseWare
Vi deler en række tips og tricks, som vi har
samlet op gennem tiden. Samtidig får du
et indblik i den nye funktionalitet i Working
Papers 2018, som kan være til gavn i jeres
dagligdag.

Kvalitetsmanualen
Er du kvalitetsansvarlig, så er her muligheden for at få en dialog omkring de seneste
ændringer til kvalitetsmanualen. Vi drøfter
væsentlige afsnit og udpeger områder,
hvor I bør have fokus.

