
When you have to be right

 Bliv klædt på  
til din digitale

fremtid

10 OKTOBER 2019
HINDSGAVL SLOT, MIDDELFART



PROGRAM

08.30 - 09.00 Ankomst og registrering 

09.00 - 09.15 Velkomst  
   v/Peter Alnor, Managing Director 

09.15 - 09.35  Hvad rør sig i branchen og hvad er vi på vej ind i?  
   v/Anni Haraszuk, Statsautoriseret revisor og Executive Director 

09.35 - 10.00 Wolters Kluwers fremadrettede strategi og rolle som software 
   partner for revisor  
   v/Peter Alnor  

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.15 Revisors kommunikation med erklæringskunder i SMV segmentet 
   v/Anni Haraszuk, Statsautoriseret revisor og Executive Director

11.15 - 11.30 Pause

11.30 - 12.30 Breakout sessions 

IT Revisor Tips & 
Tricks: 

Vi viser, hvordan 
du effektivt får 
fuldt udbytte af din 
IT Revisor 

Øvrig Tips & Tricks:

Vi viser, hvordan du  
effektivt får fuldt 
udbytte af dine  
produkter: 
• ClientView
• Årsafslutning 

Nyhed - IT Revisor 
8.0 

Se hvad fremtiden 
bringer med nyt  
rapportsystem og 
nyt bogførings- 
system 

Nyhed –  
Dataanalyse

Højere kvalitet og  
effektivitet i din 
revision med  
dataanalyse.
Se dataanalyse i 
praksis med vores 
Nyhed TeamMate 
Analytics.

Skat Nova Tips & 
Tricks

Vi viser, hvordan du 
effektivt udarbejder  
Personlige regn- 
skaber og håndterer 
værdipapirer ved 
hjælp af R75 data 
og Værdipapir Nova

12.30 - 13.15 Frokost  

13.15 - 14.15 Udvalgte selskabsretlige erklæringer (ISAE3000),   
   v/Jesper Seehausen, Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., 
   LL.M. 

14.15 - 14.30  Pause 



15.30 - 16.15 Digitalisering af erhvervslivet generelt og hvordan digitalisering 
   vil forandre mange jobs herunder også revisionsbranchen, samt 
   blandt andet hvordan blockchain kommer til at forandre  
   revisors arbejde  
   v/ Jan Damsgaard, Professor og medlem af Disruptionrådet,  
   SMV:Digital & ATV Digital Vismand  

16.15 - 16.30 Afslutning 

Tilmelding på breakout sessions
Du vil senere modtage en separat mail, hvor du skal tilmelde dig de ønskede breakout sessions.

14.30 - 15.20 Breakout sessions 

IT Revisor Tips & 
Tricks: 

Vi viser, hvordan 
du effektivt får 
fuldt udbytte af din 
IT Revisor 

Øvrig Tips & Tricks:

Vi viser, hvordan du  
effektivt får fuldt 
udbytte af dine  
produkter: 
• Årsafslutning
• Revision 

Nyhed - IT Revisor 
8.0 

Se hvad fremtiden 
bringer med nyt  
rapportsystem og 
nyt bogførings- 
system 

Skat Nova Tips & 
Tricks

Vi viser, hvordan du 
effektivt udarbejder  
Personlige regn- 
skaber og hånd- 
terer værdipapirer 
ved hjælp af R75 
data og Værdipapir 
Nova

Dine fremtidige  
rådgivningsydelser 
- bliv inspireret!
Vi viser eksempler 
på, hvordan  
understøtter 
Wolters Kluwer dine 
rådgivningsydelser i 
den digitale verden.

Anni Haraszuk 
Statsautoriseret Revisor, Executive Director - Compliance Consortium.
• Hvad rører sig i revisorbranchen og hvad er vi på vej ind i?
• Krav til kommunikation og dokumentation af kommunikationen med  
   erklæringskunder i SMV segmentet nu og i den datadrevne og  
   digitaliserede fremtid. 

Jesper Seehausen
Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d., LL.M. – Beierholm.
• Jesper Seehausen sætter fokus på revisors rapportering og kravene  
   til revisors arbejde ved udvalgte selskabsretlige transaktioner.

Jan Damsgaard
Professor og medlem af Disruptionrådet, SMV:Digital & ATV Digital  
Vismand  - Institut for Digitalisering
• Digitalisering af erhvervslivet generelt og hvordan digitalisering vil  
   forandre mange jobs herunder også revisionsbranchen, samt blandt  
   andet hvordan blockchain kommer til at forandre revisors arbejde.
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