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Velkommen til PwC’s Academy
Vi har samlet årets kurser og e-learnings i et kursuskatalog til dig,
der gerne vil have overblik og planlægge din kompetenceudvikling.
PwC’s Academy tilbyder dig en markedsledende kompetenceudviklingsplatform, hvor det er
PwC’s eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen. Vi tilbyder et bredt udvalg af
kompetencegivende kurser inden for bl.a. regnskab, økonomistyring, bogholderi, HR, strategi
og bestyrelsesarbejde, revision, risk og compliance samt skat, moms og afgifter.
Kursusnyheder
2019 byder på et bredt udvalg af kursusnyheder inden for flere fagområder:
• Vi stiller skarpt på Robotic Process Automation med tre nye kurser, som indfører dig i, hvordan
du integrerer og udvikler Robotic Process Automation i din virksomhed.
• Med vores kommende e-learnings i it-sikkerhed, kan din virksomhed på en fleksibel måde få
værktøjer og viden til at håndtere og forebygge it-sikkerhedsmæssige trusler i din virksomhed.
• På vores kursus i den nye ferielov, sørger vi for, at du bliver klædt effektivt på til at håndtere
de nye regler og overgangsordningen, som får betydning for din virksomhed allerede 1. januar 2019.
• Tax Control Framework er vores nye kursus til dig, som håndterer skattemæssige processer
og kontroller. Kurset giver dig indsigt i, hvordan du bygger et agilt kontrolværktøj til at sikre
transparens i din virksomheds skattestrategi og -risici.
På alle vores kurser, vil der blive arbejdet med praktiske caseeksempler og aktuel viden, så du bliver
klædt på til at løse de faglige udfordringer, du står overfor i din dagligdag.
Læs mere om vores kurser i kataloget og tilmeld dig via vores app eller på www.pwc.dk/academy.
Har du spørgsmål til valg af kurser, eller hvordan du bedst kan sammensætte et effektivt
og målrettet kompetenceudviklingsforøb til dig eller din afdeling, så er du altid
velkommen til at kontakte os på T: 3945 3535.
Vi glæder os til at se dig til kompetenceudvikling i 2019.

Dine ekstra fordele
som kunde i PwC *

Hent din app
fra PwC nu.
Søg på
Ekstra værdi

• Særpris på kurser hos PwC’s Academy i hele Danmark
• Invitationer til vores events og arrangementer før andre
• Danske udgivelser og håndbøger til download eller
bestilling i hard copy uden betaling
• Adgang til PwC’s globale publikationer, hvis du henter
vores app, Ekstra værdi.
Læs mere om dine fordele på www.pwc.dk/ekstra

Fordele på farten

Du har altid enkel og direkte adgang til dine fordele, hvis du
henter Ekstra værdi – din app fra PwC. App’en er både tilgængelig
på Google Play og i App Store. Søg på ”Ekstra værdi”.

App Store

Google Play
*Du er kunde i PwC, når din virksomhed,
eller den virksomhed, du er ansat i, har
handlet med PwC inden for de seneste par
år. Det kan både være revisions-, skatteeller rådgivningsydelser eller kursuskøb.
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Regnskab

IFRS Intro
Dette kursus giver dig en introduktion til de væsentligste principper og regler ved
aflæggelse af årsrapporter efter IFRS. Kurset er opbygget omkring de oftest fore- Pris
5.990 kr.
kommende udfordringer for virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS.
Målgruppe
Kurset henvender sig til controllere, regnskabschefer, økonomichefer og
andre personer med lignende ansvarsområder, som har behov for en indføring i eller genopfriskning af reglerne om regnskabsaflæggelse efter IFRS.

Dato og sted
Hellerup
30. april

IFRS Navigator
På dette to-dages kursus får du den nyeste viden om IFRS, og du bliver
trænet i den praktiske anvendelse af standarderne. Kurset giver dig en
række værktøjer, som er direkte anvendelige for dit arbejde med IFRS.
Målgruppe
Personer, der har erfaring med IFRS, og som har behov for nye
impulser, ekstra træning, og som er interesseret i at følge med i udviklingen inden for IFRS og de nye problemstillinger, som opstår løbende.

Pris
10.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
11.-12. juni
18.-19. november

IFRS Update
Kurset giver dig et overblik over det seneste års væsentligste ændringer
af IFRS-standarderne, og vi opdaterer dig på ændringer, der er umiddelbart forestående.
Målgruppe
Økonomi-/regnskabschefer, controllere og personer med lignende
ansvarsområder. Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab
til IFRS-standarderne.

Pris
4.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
10. december

Årsregnskabsloven i praksis
Få praktisk viden om årsregnskabsloven, og om hvordan du håndterer
de seneste ændringer, opgørelsesmetoder og andre regnskabsmæssige
problemstillinger.
Målgruppe
Økonomi-/regnskabschefer/-medarbejdere og controllere, som tager
del i udarbejdelsen af virksomhedens regnskaber. Et grundlæggende
kendskab til regnskabsudarbejdelsen og bogholderiet er en forudsætning.

IFRS Network
Efter deltagelse på et af vores IFRS-kurser har du mulighed for at tilmelde dig IFRS Network. På fire årlige afholdelser deler du din viden og
erfaring inden for IFRS med andre økonomi- og regnskabsansvarlige. Du
sætter agendaen sammen med din netværksgruppe og fastlægger derfor
også emnerne i netværket. Kontakt Academy for praktisk info og tilmelding.
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Tilmeld dig

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
10.-11. april
30.-31. oktober

Skat, moms
og afgifter

Tax Control Framework
Et effektivt Tax Control Framework (TCF) er med til at skabe tillid til virksomhedens samlede compliance for skatteforhold ved at give et transparent
overblik over virksomhedens skattestrategi, skatterisici og interne kontroller, som skattemyndighederne bl.a. i Danmark retter et større fokus på.
Målgruppe
Kurset er målrettet virksomhedens skattefunktion, det være sig såvel
overordnet ansvarlige, som de der til dagligt beskæftiger sig med
virksomhedens skattemæssige forhold, og som skal kunne håndtere virksomhedens håndtering af TCF. Kurset er relevant for private virksomheder.

Pris
11.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
29.-30. april

Selskabsskat og sambeskatning
På dette todages kursus gennemgår vi de aktuelle udfordringer og
problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige skal kunne
håndtere. Kurset omhandler de praktiske problemstillinger, der er
forbundet med opgørelsen af selskabsskatten og sambeskatning, og
giver dig værktøjer, du efterfølgende kan anvende i dit daglige arbejde.
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, som dagligt er involveret i,
eller har ansvar for, virksomhedens skatteregnskab. En vis erfaring
med selskabsskat er en forudsætning for at få det fulde udbytte.

Pris
10.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
27.-28. marts
25.-26. september

Transfer pricing – Essential
Vi gennemgår de danske regler samt processen med at få etableret den nødvendige transfer pricing-dokumentation, herunder de formelle regler i dansk
ret, risiko for at ifalde bøder mv. Endvidere beskæftiger vi os med specifikke
transaktionstyper og praktiske udfordringer fx management services.
Målgruppe
Skatte- og transfer pricing-medarbejdere, der er involveret i tilrettelæggelse og udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i dagligdagen
(skattekonsulenter og lignende), samt medarbejdere, som beskæftiger
sig med kontrol og datafangst, der har relevans i forhold til transfer pricing.

Pris
10.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
18.-19. marts

Transfer pricing – Advanced
Kurset dykker dybere ned i tilrettelæggelsen af prispolitikker og udførelsen af
Pris
dokumentationsudarbejdelse med fokus på håndteringen af dokumentations5.990 kr.
kravene i flere lande samtidig. Derudover vil vi gennemgå processerne i forbindelse med skattekontroller såvel som imødegåelse og håndtering af skattesager. Dato og sted
Målgruppe
Skatte- og transfer pricing-medarbejdere i virksomheden, der har
praktisk erfaring med eller ansvar for dokumentationsudarbejdelse
og/eller skattekontroller. Dette kursus kan tages som en opfølgning
på kurset Transfer pricing – Essential.

Hellerup
10. april

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Skat, moms
og afgifter

RPA i skattefunktionen
Workshoppen vil tage udgangspunkt i de mest sædvanlige udfordringer
ved repetitive skatte- og afgiftsrelaterede arbejdsopgaver, og hvor i
jeres skatteafdeling softwarerobotter kan effektivisere og skabe værdi.
Målgruppe
Workshoppens målgruppe er ikke begrænset til et særligt
skatteområde/skattetype, og det er ikke en forudsætning
at kursisten allerede er bekendt med RPA eller lignende.

Pris
7.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
25. april

Moms og SAP
Kurset har fokus på opsætningen af SAP, som er noget der bliver kigget
efter i sømmene, når Skattestyrelsen udfører deres momskontroller.
Kurset har desuden fokus på, hvorledes opsætningen bedst kan understøtte fremtidig compliance med korrekt bogført moms, momsudledning
og momsangivelser til tiden.

Pris
11.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
13.-14. marts

Målgruppe
Controllere og regnskabsmedarbejdere som til dagligt håndterer
transaktioner med relation til momsregnskabet og momsangivelsen
samt it-medarbejdere med særlig interesse for krydsfeltet mellem moms
og teknisk opsætning i SAP.

Moms for kreditorbogholderiet
Kurset giver dig indblik i korrekt håndtering af køb fra både ind- og udland.
Du vil bl.a. lære at håndtere momsfradragsmæssige udfordringer og få
viden om reglerne for udenlandske fakturaer, viderefakturering og udlæg.

Pris
4.990 kr.

Målgruppe
Bogholdere, controllere og momsmedarbejdere mv., som til dagligt
håndterer momsregnskabet i relation til virksomhedens indkøb af
varer og ydelser fra ind- og udland.

Pris
Dato og sted
Hellerup
11. april
6. juni
4. december

Moms ved handel med udlandet
Kurset er en udvidet gennemgang af de problemstillinger, som virksomheder bliver stillet over for, når de handler med virksomheder i
udlandet. Hør bl.a. mere om reglerne for leverancer til ikke-momsregistrerede og private, fjernsalg, registreringsrisici og momsrefusion.
Målgruppe
Medarbejdere, som har at gøre med moms i forbindelse med
international handel i deres hverdag.
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Tilmeld dig

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
6.-7. november

Trekantområdet
8. maj
Aarhus
8. oktober

Skat, moms
og afgifter

Finsk moms samt international handel
På kurset gennemgår vi de grundlæggende finske momsregler i
forbindelse med køb og salg af varer og ydelser. Derudover sætter vi
fokus på de seneste momsregler herunder indberetning af finsk
moms samt sanktioner ved manglende overholdelse af reglerne. Undervisningen foregår på engelsk ved vores finske momsspecialist, og
der vil være en dansk momsspecialist til stede under hele forløbet.

Pris
5.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
18. november

Målgruppe
Kurset er rettet mod dig, som arbejder i en virksomhed med momspligtige aktiviteter i Finland. Kurset er ligeledes relevant, hvis virksomheden påtænker at opstarte momspligtige aktiviteter i Finland.

Skandinavisk moms – fradragsreglerne
På dette kursus får du et indgående kendskab til moms-reglerne i
Danmark, Sverige og Norge med særlig fokus på fradragsretten for køb af
varer og ydelser. Vi gennemgår både forskelle og ligheder landene imellem
med det formål at give dig det fulde overblik over fradragsretten i de
skandinaviske lande.
Målgruppe
Personer, der håndterer momsen i relation til fradragsreglerne i et eller
flere af de skandinaviske lande, og som ønsker nærmere kendskab til
håndtering af momsen i disse lande. Kurset er også relevant, hvis momsen håndteres af et shared service center.

Pris
6.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
19. november

Undervisere fra både Sverige,
Norge og Danmark.

Skandinavisk moms – handel med udlandet
Få et indgående kendskab til momsreglerne i relation til handel med
udlandet ud fra et skandinavisk perspektiv. Vi gennemgår både forskelle
og ligheder landene imellem med det formål at give dig det fulde overblik
over de forskellige momsregler herunder håndteringsvariationerne i de
skandinaviske lande.
Målgruppe
Personer, der håndterer momsen i relation til handel i et eller flere af
de skandinaviske lande, og som ønsker nærmere kendskab til håndtering af momsen i disse lande. Kurset er også relevant, hvis momsen
håndteres af et shared service center.

Køb
samlet pakke 1

Pris
6.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
20. november

Undervisere fra både Sverige,
Norge og Danmark.

– eller
samlet pakke 2

Skandinavisk moms
fradragsreglerne
+ handel med udlandet

Skandinavisk moms
fradragsreglerne + handel
med udlandet + finsk moms

Pris 11.990 kr.

Pris 14.990 kr.

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Skat, moms
og afgifter

Netværk for regioner – indirekte skatter
Deltag i vores netværk, hvor vi drøfter regioners udfordringer i forhold til
moms, lønsumsafgift og afgifter og bliv opdateret på trends og nyheder
inden for området.
Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere, der i hverdagen beskæftiger sig med
moms, lønsumsafgift og afgifter.

Pris
1.990 kr. for 2 årlige
netværksmøder

Dato og sted
Trekantområdet
23. oktober 2019 + 20. maj 2020
kl. 10.00-15.00

Netværk for kommuner – indirekte skatter
Deltag i vores netværksgruppe målrettet kommuner og bliv opdateret
på udviklingen og trends inden for moms, lønsumsafgift og afgifter.
Målgruppe
Kommunale økonomimedarbejdere, der i hverdagen beskæftiger
sig med moms, lønsumsafgift og afgifter.

Pris
1.990 kr. for 2 årlige
netværksmøder
Dato og sted
Hellerup
11. juni + 14. november
kl. 10.00-15.00
Trekantområdet
12. juni + 13. november
kl. 10.00-15.00

Moms i offentlige virksomheder
Offentlige virksomheder bliver i større omfang berørt af moms og
afgifter, og det er en udfordring at håndtere moms og afgifter korrekt og
effektivt. På kurset får du styr på moms, afgifter, refusionsmuligheder
og undtagelser, så du er klædt på til at handle i overensstemmelse med
reglerne og samtidig sikre, at I ikke betaler for meget.
Målgruppe
Personer, der har ansvaret for, eller som er involveret i, håndteringen
af moms i offentlige virksomheder. Det forudsættes, at deltagerne har
et basalt kendskab til moms.

8

Tilmeld dig

Nyt

Pris
4.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
22. oktober

Skat, moms
og afgifter

Afgiftskursus – afgift af chokolade, slik og nødder
Afgiftsområdet er kompleks, og der sker løbende mange ændringer
– senest udfasning af nøddeafgifterne. På kurset får du bl.a. grundigt
indblik i hvilke typer af produkter, der typisk skal betales afgift af efter
chokoladeafgiftsloven, og hvilke varer der er afgiftsfritaget.
Målgruppe
Kurserne henvender sig til dig, som til dagligt håndterer afgifter.
Du har behov for mere viden om konkrete afgifter og korrekt
håndtering deraf.

Pris
2.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
20. marts kl. 9.00-13.00
Trekantområdet
18. marts kl. 9.00-13.00

Grundlæggende told
Dette kursus giver en grundlæggende forståelse af de toldmæssige krav
der stilles til en importør eller eksportør af varer, og giver desuden et
grundlæggende kendskab til lovgivning og praksis inden for toldområdet.

Pris
3.990 kr.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som importerer eller eksporterer varer
både inden for og uden for EU, eller påtænker at importere eller
eksportere varer inden for og uden for EU.

Dato og sted
Hellerup
23. maj kl. 9.00-15.00
Trekantområdet
20. maj kl. 9.00-15.00

Grundlæggende tarifering
I samarbejde med TOLD|konsulenterne afholdes kursus i grundlæggende
tarifering, hvor deltagerne får et godt kendskab til korrekt tarifering og
lærer, hvordan tariferingen skal gribes an.
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere, der arbejder med eller skal
arbejde med tariferingsopgaver.

Pris
3.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
6. marts
Trekantområdet
4. marts

E-learning i moms
Bliv opdateret om moms på en fleksibel måde, og når det passer dig
bedst. Med e-learnings i moms kan du få kompetenceudvikling og
samtidig optjene SR-efteruddannelsestimer i skat. Se hele udvalget
og bestil på www.pwc.dk/academyondemand
Målgruppe
Du har behov for et opslagsværk, en bred grundlæggende viden
om moms eller en effektiv update om konkrete momsforhold.
Moms e-learnings bidrager også til din SR-efteruddannelse, samlet
set kan du få op til 12 timers obligatorisk efteruddannelse.

Priser
1.195 kr. pr. e-learning
3.995 kr. Grundlæggende
momspakke
Indeholder 8 e-learnings
3.995 kr. Momsfradragspakke
Indeholder 8 e-learnings
7.990 kr. Komplet momspakke
Indeholder 16 e-learnings

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Bogholderi

Arbejdsgiverforpligtelser – moms og skat
Har du styr på hvilke forpligtelser, du som arbejdsgiver har i forhold til moms og
skat i forbindelse med løn og personalegoder? Vi går i dybden og ser nærmere Pris
på de gængse faldgruber og risici, som er forbundet med ikke at kende reglerne. 5.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Målgruppe
Hellerup
Trekantområdet
Bogholdere, controllere mv., som til dagligt arbejder med moms og skat
13. maj
25. april
i forhold til løn og personalegoder.

Grundlæggende bogholderi
Få et grundlæggende kendskab til det dobbelte bogholderi samt regnskabets
opbygning. Vi starter fra bunden og gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper, opbygningen af kontoplan, resultatopgørelse og balance
samt kobling til det endelige regnskab.
Målgruppe
Medarbejdere, som varetager bogholderiopgaver. Kurset kræver ikke
forudgående kendskab til hverken bogholderi eller regnskab.

Pris
8.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
22.-23. maj
20.-21. nov.

Trekantområdet
3.-4. april
9.-10. oktober

Udvidet bogholderi
På kurset får du en introduktion til den relevante lovgivning i forhold til
dagligt bogholderi og regnskab. Vi gennemgår udvalgte regnskabsposter
og typiske afstemninger i forbindelse med periodeafslutning og eksempler
på nøgletal, der kan bruges til analyse af regnskabet.
Målgruppe
Bogholdere, som har grundlæggende erfaring med bogholderi og
regnskab samt løbende afstemninger.

Pris
4.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
12. juni
5. december

Trekantområdet
24. april
7. november

Årsafslutning
Vi vil overordnet gennemgå, hvordan årsafslutningsarbejdet mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges og dokumenteres, herunder den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter i årsrapporten.
Målgruppe
Medarbejdere med bred erfaring inden for bogholderi og regnskab,
løbende afstemninger og månedsafslutning.

Pris
4.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
27. november

Trekantområdet
25. november

Lønbogføring og -afstemning
Vi gennemgår de grundlæggende bogføringsprincipper for lønarter,
Pris
feriepenge etc., og du får desunden et kendskab til principperne i
forbindelse med ideel opsætning af kontoplan og afstemning til eIndkomst. 2.990 kr.
Målgruppe
Kurset henvender sig til regnskabsansvarlige, der varetager/skal
varetage lønbogføring eller indberetning af skattepligtige goder.
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Dato og sted
Hellerup
24. oktober kl. 9.00-13.00

Økonomistyring

Financial controlling
Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for
ekstern rapportering, interne kontroller, budgettering og projektøkonomistyring. Kurset veksler mellem teori, cases og praktiske eksempler. Der
lægges stor vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne og underviserne.
Målgruppe
Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder,
såvel offentlige som private.

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
Aarhus
24.-25. april
23.-24. september
23.-24. oktober

Samlet
forløb
Deltag på begge
kurser til attraktiv pris:
Financial controlling
+Business controlling

Business controlling
Efter kurset kan du bidrage til effektivisering af de vigtigste økonomiprocesser, herunder medvirke til at styrke analyseberedskabet i
afdelingen og ledelsesrapporteringens udformning. Kurset veksler
mellem teori, praksis og caseløsning. Der lægges stor vægt på
erfaringsudveksling mellem deltagerne og underviserne.
Målgruppe
Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksomheder,
såvel offentlige som private.

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
14.-15. maj
13.-14. november

Pris 17.990 kr.

Aarhus
9.-10. oktober

Værdiansættelse
Kurset giver dig et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser,
metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse
af virksomheder og kapitalandele. Værdiansættelse er typisk relevant i
forbindelse med køb og salg af andre virksomheder, projektvurdering
eller investeringsanalyse.
Målgruppe
Finans- /regnskabs- /økonomichefer, controllere, treasury-ansvarlige
og risk managers. Deltagelse kræver ikke indgående kendskab til
værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund. Kendskab til
Excel er en fordel. Alle deltagere skal selv medbringe pc.

Pris
10.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
22.-23. maj
11.-12. december

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Økonomistyring

Business Intelligence
Et funktionelt Business Intelligence-miljø kan effektivisere og tydeliggøre din formidling af budskaber til fx ledelsen eller andre i økonomifunktionen. Du vil under kurset udvikle en række Dashboards og lære
at designe dem intelligent, så du kan optimere din rapporteringsproces
og gøre rapporterne interaktive, strømlinede og digitale.
Målgruppe
Controllere, CFO’er, IT-Konsulenter og bogholdere samt andre med
interesse for Business Intelligence.

Pris
7.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
25.-26. marts

Excel for økonomifunktionen
Vi sætter fokus på, hvordan Excel kan understøtte økonomifunktionens
arbejdsopgaver, fx i form af budgetopfølgning, analyse af regnskabstal
og rapportering. Øvelserne på kurset er udarbejdet af regnskabschefer
og business controllere for at sikre, at du lærer de bedste funktioner og
teknikker, som er relevante for en økonomifunktion.
Målgruppe
Medarbejdere og ledere med budget- og økonomisk ansvar og med
behov for at få indsigt i Excels avancerede muligheder. Du har allerede
kendskab til de fleste af Excels basisfunktioner og arbejder med Excel
i hverdagen. Alle deltagere skal medbringe pc med Excel 2013/2016.

Pris
7.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
Aarhus
20.-21. marts 21.-22. oktober
20.-21. maj
11.-12. december

Excel Dashboards for økonomifunktionen
På kurset lærer du at skabe Dashboards i Excel, der klart og tydeligt
formidler de budskaber, som økonomifunktionen skal kunne præsentere
for resten af din virksomhed. Du vil samtidigt lære at automatisere og
designe dine dashboards, så du kan færdiggøre dit arbejde hurtigere og
mere effektivt og fremadrettet genbruge dine dashboards som templates.
Målgruppe
Kurset er til dig, som arbejder med budgettering, rapportering og
økonomistyring i din hverdag. Alle deltagere skal medbringe pc
med Excel 2013/2016.
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Pris
7.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
13.-14. maj

Risk og compliance

E-learning i it-sikkerhed
I takt med at digitalisering skaber nye muligheder for kommunikation,
services og samhandel bliver din virksomhed ofte eksponeret overfor
flere potentielle trusler. Størstedelen af antallet af angreb imod en
virksomhed forsøger at udnytte en medarbejders manglende viden
eller uopmærksomhed. PwC har derfor udviklet e-learningsmoduler
i it-sikkerhed, som på en forståelig og pædagogisk måde giver dine
medarbejdere en forståelse for disse trusler. Modulerne er:
1) Sikkerhed på kontoret, 2) Beskyttelse af informationer,
3) Sikkerhed på farten, 4) God adfærd på nettet, 5) Phishing.

Pris
Samlet pris for alle
5 moduler 1.995 kr.

Nyt

Kontakt PwC's Academy for
at høre mere og bestille din
e-learning på T: 3945 3535
eller E: academy@pwc.dk

E-learning i EU’s persondataforordning
PwC’s e-learning om persondataforordningen består af 5 moduler,
der gør det muligt at tilpasse e-learningen i forhold til vidensbehovet
blandt medarbejdere, ledere og afdelinger. Derfor giver
PwC’s e-learning mulighed for at uddanne medarbejdere efter
behov, uanset kompetence- og ansvarsområde. Modulerne er:
1) Behandling af personoplysninger, 2) Registreredes rettigheder,
3) Dataansvarlig og databehandler, 4) Tilsyn og 5) Sikkerhed.

Pris pr. e-learning
1.990 kr.

Risikostyring
Dette kursus giver dig værktøjer til at forstå og etablere en effektiv
risikostyringsproces. Fokus gennem kurset er at opnå en forståelse
for risikostyring, hvad udbyttet er for virksomheden, samt hvordan
en risikostyringsproces kan etableres, eller hvordan din virksomheds
eksisterende proces kan styrkes.
Målgruppe
CFO'er, CRO'er og finans- og økonomichefer og andre med ansvar
for risikostyring, økonomi og controlling i større organisationer.

Pris
10.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
20.-21. maj
28.-29. oktober

Anti-bestikkelse og -korruption
Kurset ruster dig til at håndtere risici for bestikkelse og korruption.
Du får kendskab til de vigtigste processer og kontroller, der skal
etableres, for at din virksomhed overholder loven, herunder hvordan
kommunikation og kontrol kan indgå i arbejdet med at identificere
og reagere på faresignaler og konkrete krisesituationer.
Målgruppe
Personer med ansvar for overholdelse af lovgivningen i din virksomhed. Du kan være leder, ansvarlig for at føre tilsyn med overholdelse af lovgivningen eller dit ansvarsområde kan dække jura,
forretningsetik eller CSR/sustainability.

Pris
5.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
12. juni

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Strategi og
bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet
Få dybere indsigt i dine rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem.
På kurset kommer vi rundt om emner som fx sammensætning af en
god bestyrelse, vederlag til bestyrelsen, strategi samt håndtering af
samarbejdet med virksomhedens interessenter.
Målgruppe
Kurset retter sig til dig, der lige er startet i en bestyrelse eller har
siddet der i flere år – men har behov for et brush-up. Du kan
således også være medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Pris
13.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
7. maj + 28. maj

Forretningsmodeller
På kurset lærer du at kortlægge din forretningsmodel og anvende dette
unikke udgangspunkt for strategisk udvikling og eksekvering af bedre
forretningsmodeller. Kurset er en vekselvirkning mellem teori, modeller
og learning by doing. På kurset bliver du fortrolig med at skabe overblik,
udvikling og linke til din eksekveringsmodel.
Målgruppe
Ejerledere, CXO’er, direktører, direktionsmedlemmer samt
nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i mindre
såvel som større virksomheder.
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Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
11.-12. november

Revision

Tax Control Framework
Et effektivt Tax Control Framework (TCF) er med til at skabe tillid til virksomhedens samlede compliance for skatteforhold ved at give et transparent
overblik over virksomhedens skattestrategi, skatterisici og interne kontroller, som skattemyndighederne bl.a. i Danmark retter et større fokus på.
Målgruppe
Kurset er målrettet virksomhedens skattefunktion, det være sig såvel
overordnet ansvarlige, som de der til dagligt beskæftiger sig med virksomhedens skattemæssige forhold, og som skal kunne håndtere virksomhedens håndtering af TCF. Kurset er relevant for private virksomheder.

Pris
11.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
29.-30. april

Interne kontroller – Essential
Forstå formålet med interne kontroller, herunder det som karakteriserer
”gode” interne kontroller – også ud fra en cost-benefit betragtning – og
hvordan de hænger sammen med virksomhedens mål og risici. Du får
på kurset mulighed for at gøre dig egne erfaringer med identificering og
håndtering af risici samt prioritering af interne kontroltiltag.
Målgruppe
Ansvarlige for økonomi, controlling, compliance og intern revision
i større og mellemstore virksomheder. Kurset er relevant for både
private virksomheder og offentlige institutioner.

Pris
10.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
27.-28. maj
27.-28. november

Interne kontroller – Advanced
På kurset vil der være fokus på, hvordan arbejdet med kontroller
integreres med virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser.
Derudover stiller vi skarpt på ansvar og roller, kommunikation, forankring
af interne kontroller og etablering af en risiko- og intern kontrolkultur.
Målgruppe
Ledelsen og ansvarlige for økonomi, controlling og compliance i
større og mellemstore virksomheder. Kurset er også relevant for
interne revisorer, interne proceskonsulenter, fuldmægtige mv. i
private virksomheder og offentlige institutioner.

Pris
5.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
17. juni
9. december

SR Update: Grundmodul
Vores tilbud om obligatorisk SR-efteruddannelse dækker 20 timer årligt, og
60 timer over en treårig periode. Ud fra kravet om, at al obligatorisk efteruddannelse skal ligge inden for revisorens erklæringsvirksomhed, sætter vi
de mest højaktuelle og relevante emner på agendaen. Se også vores udvalg
af SR-tilvalgsmoduler, som bidrager til din valgfrie/specialiserede SRuddannelse på næste side. Læs mere på www.pwc.dk/sr-update

Pris
4.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
18.-19. september

Målgruppe
Statsautoriserede revisorer, som arbejder uden for revisionsbranchen.

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Revision

SR Update: Tilvalgsmoduler
Ud over din obligatoriske efteruddannelse har du mulighed for at opfylde krav til din valgfrie/specialiserede
efteruddannelse med SR-tilvalgsmoduler, som skal udgøre 60 timer over en treårig periode. Få et overblik
over SR-tilvalgsmoduler og antal timer, som du optjener med din deltagelse på www.pwc.dk/sr-update.
Læs også mere om vores e-learnings i IFRS og moms, som også kan give dig SR-efteruddannelsestimer.
Hos PwC’s Academy hjælper vi dig med din efteruddannelse.
Her kan du skræddersy dine timer, så de opfylder kravene
til både de obligatoriske og frie/specialiserede emner.
Læs mere på www.pwc.dk/sr-update

SR-tilvalgsmoduler

Målgruppe

Statsautoriserede revisorer, som
arbejder uden for revisionsbranchen.

Efteruddannelsestimer

Revision/erklæring
Tax Control Framework

16

SR Update: Grundmodul

8

Interne kontroller – Essential

16

Interne kontroller – Advanced

8

Risikostyring

16

Anti-bestikkelse og -korruption

8

Regnskab
SR Update: Grundmodul

8

IFRS Update

8

IFRS Intro

8

IFRS Navigator

17

Årsregnskabsloven i praksis

16

Værdiansættelse

16

Skat
SR Update: Grundmodul

4

Selskabsskat og sambeskatning

16

Transfer pricing – Essential

16

Transfer pricing – Advanced

8

Arbejdsgiverforpligtelser - moms og skat

8

Moms ved handel med udlandet

16

Moms e-learning

op til 12

Finsk moms

7

Skandinavisk moms - fradragsreglerne

7

Skandinavisk moms - handel med udlandet

7

Spar op til 3.000 kr. pr. kursus
Vi tilbyder SR-tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.990 kr. pr. kursusdag, når du
tilmelder dig SR-tilvalgsmoduler samtidig med SR Update: Grundmodul. Rabatten
kan ikke kombineres med andre rabatter. Læs mere på www.pwc.dk/sr-update
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Notér koden
“SR-Update” under
“Bemærkninger”
ved online
tilmelding.

Økonomi for
ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer
Kurset henvender sig til dig, som ønsker et grundlæggende kendskab
til en virksomheds økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Efter
kurset vil du kunne deltage i drøftelser om økonomi og regnskab på et
grundlæggende niveau. Kurset veksler mellem gennemgang af teori og
opgaver samt praktiske problemstillinger.
Målgruppe
Personer med en ikke-økonomisk baggrund, som har behov
for at forstå de regnskabsmæssige og økonomiske forhold i en
virksomhed. Kurset er også relevant for personer, der er ansat i en
økonomifunktion, men som mangler det forkromede overblik.

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
11.-12. juni

Trekantområdet
20.-21. marts

Økonomistyring og budgettering
Vi gennemgår de grundlæggende økonomiske begreber, der anvendes
i den daglige økonomistyring – herunder virksomhedens budgettering.
På kurset får du opbygget en forståelse for de økonomiske forhold, og
du vil efterfølgende kunne bruge den konkrete viden i dit daglige virke.
Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske cases.
Målgruppe
Personer med en ikke-økonomisk baggrund, som har behov
for at forstå de regnskabsmæssige og økonomiske forhold i en
virksomhed. Kurset er også relevant for personer, der er ansat i en
økonomifunktion, men som mangler det forkromede overblik.

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
3.-4. april

Regnskabsanalyse og kreditvurdering
En god regnskabsanalyse/kreditvurdering kræver kendskab til flere
forhold, fx virksomhedsformer, regnskabsforståelse, regnskabsanalyse
og ikke mindst en kritisk holdning til de modtagne informationer samt
identificerede faresignaler og faldgruber. På kurset gennemgår vi disse
emner med hovedvægt på regnskabsanalyse.
Målgruppe
Personer, som har behov for at kunne foretage en regnskabsanalyse/
kreditvurdering af et kundeforhold mv. Kurset henvender sig ikke til
personer med mange års erfaring i regnskabsanalyse og kreditvurdering.

Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
27.-28. maj

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Økonomi for
ikke-økonomer

Læs og forstå en årsrapport
Kurset er tilrettelagt, så du efterfølgende er i stand til at læse og forstå
årsrapporten som helhed. Samtidig vil du kunne forstå og analysere
årsrapportens enkeltdele. På kurset veksler vi mellem gennemgang af
teori og praktiske problemstillinger baseret på aflagte årsrapporter.
Målgruppe
Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund,
som har behov for at kunne læse og forstå en årsrapport fx advokater,
advokatfuldmægtige, ingeniører m.fl., der har behov for at forstå kunders
eksterne regnskab.
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Pris
9.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
14.-15. maj

HR

Den nye ferielov
Få en grundig introduktion til principperne i den nye ferielov, herunder
konsekvenser for ind- og udstationerede medarbejdere. Kurset giver
dig et overblik over konsekvenserne af samtidighedsferie, herunder den
særlige overgangsordning, der allerede gælder fra 1. januar 2019.
Målgruppe
Kurset er henvendt til dig, som er ansat i en HR-funktion og ønsker
overblik og indblik i den nye ferielov, som I skal være klar til at
håndtere både ansættelsesretligt og systemmæssigt. Ansatte i andre
funktioner kan også have interesse i kurset, da der er tale om nye regler,
der også får betydning for fx lønfunktionen.

Pris
Pris 3.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
20. marts kl. 9.00-13.00
Aarhus
26. marts kl. 9.00-13.00

HR-jura i praksis
Kurset fokuserer på ansættelsesforløbet – fra ansættelse til ophør – og de
udfordringer, der kan støde til undervejs i processen. Kurset tager højde
for den nyeste lovgivning og domspraksis og har fokus på de praktiske
implikationer af reglerne, samt hvordan de kan håndteres i praksis.
Målgruppe
Ansatte i en HR-funktion, som ønsker overblik og indblik i det juridiske grundlag for deres arbejde. Ansatte i andre funktioner er også
velkomne til at deltage, men problemstillingerne på kurset er typisk
vinklet, som HR møder dem.

Pris
8.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
11.-12. juni
4.-5. december

International mobility
Der sker en stigning i antallet af medarbejdere, der enten udstationeres eller
er på forretningsrejser i udlandet. Ligeledes rekrutteres medarbejdere fra
andre lande også i højere grad, da udveksling af arbejdskraft mellem lande
kan skabe stor værdi for en virksomhed. På kurset giver vi dig overblik over
relevante regler og problemstillinger, der opstår i forbindelse hermed.

Pris
8.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
28.-29. oktober

Målgruppe
Kurset er henvendt til dig, som håndterer medarbejdere, der arbejder
og/eller bor i udlandet eller rekrutterer medarbejdere fra udlandet. Det
være sig i HR, regnskab eller lignende. Kurset er ikke umiddelbart henvendt til jurister eller skatteeksperter.

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Digitalisering

RPA-forretningsanalyse
På dette kursus bliver du klædt på til forretningsanalytikerrollen, hvor
du bliver undervist i at identificere, vurdere, udvælge og dokumentere
administrative processer, så de kan automatiseres. På kurset vil du
udarbejde en række øvelser for at forankre din nye viden om Robotic
Process Automation og efter kurset, vil du være klædt på til selv at kunne
identificere og udføre processer i din virksomhed.

Pris
7.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
21. maj

Målgruppe
Forretningsanalytikere, ledere eller dig som på anden vis skal arbejde
med processor i et RPA perspektiv. Kurset kan også være relevant
for personer, der allerede arbejder med RPA men vil have mere indsigt i
tilgangen til rollen som forretningsanalytiker.

Samlet
forløb
Deltag på samlet forløb
til attraktiv pris:
RPA-forretningsanalyse
+UiPath-udvikling

UiPath-udvikling
På kurset lærer du om RPA-værktøjet UiPath’s opbygning, forskellige dele
og funktioner, og du får en grundig træning i at bygge en software robot,
som fungerer stabilt og med gennemsigtighed. Kurset vil gøre dig i stand
til selv at forstå og bygge robotter i UiPath på en effektiv og skalerbar
måde, så du straks kan gå i gang i din virksomhed.
Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som fremadrettet skal udvikle robotterne i
din virksomhed eller skal kunne rette i dem.

Nyt

Pris 16.990 kr.

Pris
11.990 kr.

Nyt

Dato og sted
Hellerup
22.-23. maj

RPA i skattefunktionen
Workshoppen vil tage udgangspunkt i de mest sædvanlige udfordringer
ved repetitive skatte- og afgiftsrelaterede arbejdsopgaver, og hvor i jeres
skatteafdeling softwarerobotter kan effektivisere og skabe værdi.
Målgruppe
Workshoppens målgruppe er ikke begrænset til et særligt
skatteområde/skattetype, og det er ikke en forudsætning
at kursisten allerede er bekendt med RPA eller lignende.
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Pris
7.990 kr.
Dato og sted
Hellerup
25. april

Nyt

Skræddersyet kompetenceudvikling til din virksomhed
Fokus og værdi
Hos PwC’s Academy tilbyder vi dig og din virksomhed at skræddersy et uddannelsesforløb,
hvor vi tilpasser cases og fagligt niveau til de fokusområder, som din virksomhed står overfor.
Vi sætter jeres udfordringer og behov øverst på agendaen, og vores undervisning er altid
baseret på dialog og cases med en praktisk vinkel fra jeres hverdag.

Kontakt
Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres uddannelsesbehov og hvordan vi kan hjælpe
jer på T: 3945 3535.

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Praktiske informationer
Hellerup
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Kursustider
Medmindre andet er angivet
i kursusbeskrivelsen starter
undervisningen kl. 9.00
og slutter ca. kl. 16.30.

Priser
Alle priser er i DKK og
ekskl. moms.

Forplejning
Trekantområdet
PwC
Herredsvej 22
7100 Vejle

Vi serverer morgenmad
alle kursusdage fra kl. 8.30
og frokost cirka kl. 12.00.
Om eftermiddagen er der
kaffe/te og kage.

Tilmelding

Aarhus
PwC
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

Læs mere om de enkelte
kursers indhold og målgruppe på
www.pwc.dk/academy og tilmeld
dig. Er du i tvivl om, hvilket kursus
der bedst matcher dit behov, så er
du altid velkommen til at kontakte
vores kompetencerådgivning:
’Ekstra værdi’ app

3945 3535
academy@pwc.dk
www.pwc.dk/academy

Disclaimer PwC tager forbehold for trykfejl, pris- og datoændring samt aflysning og flytning. © 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer “PwC” til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.
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Mød PwC’s Academy
Vores kurser udvikles af PwC ‘s førende faglige eksperter. Kurserne er baseret på den
praktiske viden, højaktuelle emner og de erfaringer, de til dagligt gør sig som rådgivere
for et stort antal virksomheder.

Joan Faurskov Cordtz
Partner i PwC og
kursusansvarlig for
told og afgifter.

Henrik Steffensen
Partner i PwC og Head of Assurance
& Accounting services. Kursusansvarlig for IFRS-kurser.

Tinna Bohn Voight

Jan Frøkiær

Senior manager i PwC’s
momsafdeling og kursusansvarlig for flere momskurser.

Senior consultant i PwC og kursusansvarlig for kurser i grundlæggende økonomi og regnskab.

Her kan du møde
et udvalg af vores
kursusansvarlige
Kim Tang Lassen

Jeanette Vallat

Partner i PwC og
kursusansvarlig for
Årsregnskabsloven i praksis.

Senior manager i PwC,
Tax HRS (Human Resource
Services) og kursusansvarlig for HR-jura
i praksis samt kursus
i den nye ferielov.

Stephan Green Löwe
Senior manager i PwC
og kursusansvarlig for
Interne kontroller.

Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
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Succes skaber vi sammen ...
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