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Regnskab

IFRS Intro
Kurset giver dig en grundig introduktion til de væsentligste principper og regler ved 
aflæggelse af årsrapporter efter IFRS, undervisningen er herefter baseret på cases og 
opgaver. Kurset er målrettet dig med behov for indføring i eller genopfriskning af reglerne 
efter de internationale regnskabsstandarder.

23. september Hellerup 5.990

IFRS Navigator
Kurset er til dig, som har erfaring med IFRS-regnskabsaflæggelse, og som har behov for 
videreudvikling af din tilgang til området samt indsigt i nye tendenser inden for anvendel-
se af standarderne. Kursusformen er praktisk, og du vil få direkte anvendelige værktøjer. 

16.-17. november Hellerup 10.990

SR

SR

Dato Sted Pris

Risk og compliance

E-learning om EU-persondataforordningen (GDPR)
Med e-learning i GDPR kan du give din organisation den fornødne viden, uddannelse og 
træning og dermed ruste dine medarbejdere til at overholde forordningens krav.  
E-learningen er opbygget af moduler og kan tilpasses vidensbehovet blandt medarbejde-
re, ledere og afdelinger i din virksomhed.

Du har mulighed for at bestille e-learning som en enkelt-
brugerlicens eller en samlet pakke til DKK 1.990 pr. modul / 
DKK 7.990. Læs mere og bestil på www.pwc.dk/academy-
ondemand

E-learning om cybersikkerhed
Løft din viden om informationssikkerhed på en effektiv og lettilgængelig måde. Vores 
e-learning i cybersikkerhed giver en grundlæggende viden om informationssikkerhed 
og uddanner den enkelte bruger i at kunne identificere forsøg på tyveri af data, og hvad 
denne skal gøre for at forebygge dette. 

Du har mulighed for at bestille e-learning som en enkelt-
brugerlicens eller en samlet pakke til DKK 1.990 pr. modul 
/ DKK 7.990. Læs mere og bestil på www.pwc.dk/acade-
myondemand

SR

SR

SR

IFRS Network
Efter deltagelse på et af vores IFRS-kurser, har du mulighed for at deltage på vores IFRS 
Network - i netværket deler du viden og værktøjer med andre regnskabsinteresserede.

Netværksgruppen mødes fire gange årligt. Kontakt 
PwC’s Academy for mere info og tilmelding til netværket.

IFRS Update
På dette kursus har vi samlet det seneste års væsentligste ændringer af standarderne. 
Du bliver opdateret på nye samt forestående ændringer og andre væsentlige afgørelser, 
der kan få indflydelse på fortolkningen af IFRS-opdateringer.

10. december Hellerup 4.990

IFRS e-learning
Vores e-learning i grundlæggende IFRS er til dig, som har behov for at holde dig opda-
teret om de nyeste retningslinjer på området, eller gerne vil opnå eller genopfriske viden 
om de internationale regnskabsstandarder på en fleksibel måde. Du kan med fordel tage 
IFRS e-learning som supplement til vores øvrige IFRS-kurser og netværk.

Du har mulighed for at bestille e-learningen som en 
enkeltbrugerlicens til DKK 1.990 pr. modul / DKK 11.990 
for alle moduler. Læs mere og bestil på www.pwc.dk/
academyondemand

Årsregnskabsloven i praksis
Kurset giver dig praktisk erfaring og klæder dig på til at kunne løse regnskabsmæssige 
og regelmæssigt forekommende problemstillinger. Endvidere giver kurset dig indsigt i de 
nyeste fortolkninger og praksis inden for relevante områder.

25.-26. november Hellerup 9.990

Årsafslutning
På kurset får du indsigt i, hvordan du mest hensigtsmæssigt tilrettelægger og dokumen-
terer årsafslutningsarbejdet. Vi behandler typiske afstemninger, beregninger og speci-
fikationer i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor. Kurset 
understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

10. november
12. november

Hellerup
Trekantområdet

4.990
4.990

“Kurset gav mig redskaber til at håndtere nye udfordringer, som har stor 
betydning for min virksomheds regnskabsaflæggelse”.

Tidligere deltager på IFRS Navigator



Dato                     Sted      Pris      

Læs mere om kursernes indhold og dit udbytte på www.pwc.dk/academy

SR

SR

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde
På kurset får du indsigt i bestyrelsens praktiske arbejde med strategi, CSR og økonomi-
forståelse. Vi gennemgår fx årsregnskaber, løbende månedsregnskaber, og økonomiske 
analyser, virksomhedsstrategi samt arbejde med socialt og samfundsmæssigt ansvar.

29.-30. oktober Hellerup 12.990

Nyhed

“Det er tydeligt at mærke, at underviserne er eksperter inden for 
deres felt. De evnede at bevare fokus på det essentielle”.

Tidligere deltager på SR-update

Risk og compliance

Risikostyring
Kurset giver dig indblik i praktiske metoder til at etablere en risikostyringsproces, inklusiv 
styring og forankring af processen. Du lærer desuden at arbejde med risikoappetit og 
-tolerance, at identificere risici samt planlægge og iværksætte foranstaltninger til imøde-
gåelse af de identificerede risici, herunder etablere kontroller.

28.-29. oktober Hellerup 10.990

Anti-bestikkelse og -korruption
Dette kursus ruster dig til at håndtere risici for bestikkelse og korruption i din virksomhed. 
Vi lægger vægt på at give dig en forståelse for de vigtigste analyser og procedurer, der skal 
sikres, for at din virksomhed overholder loven, herunder hvordan kommunikation, træning 
og kontrol kan indgå i arbejdet med at identificere faresignaler og konkrete krisesituationer.

9. november Hellerup 5.990

Revision og økonomistyring

Interne kontroller - Essential
Lær at evaluere effektiviteten af de interne kontroller i din virksomhed. Gennem kurset 
opnår du forståelse for formålet med interne kontroller, og hvordan de linker til virksom-
hedens mål og identificerede risici. Du får kendskab til metodikker og værktøjer, så du 
bliver i stand til selv at identificere, håndtere og prioritere kontrol-tiltag i din virksomhed.

23.-24. november Hellerup 10.990

Interne kontroller - Advanced
Løft de interne kontroller til næste niveau. Fokus er bl.a. på, hvordan kontroller integreres 
med virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser. Vi præsenterer aktuelt nyt 
fx anvendelse af datadrevne procesanalyser til at understøtte interne kontroller. Desuden 
kigger vi på de øgede krav til rapportering for bl.a. bestyrelse og eksterne interessenter.

14. december Hellerup 5.990

Financial controlling
Kurset giver dig en opdatering på aktuelle emner inden for områderne: Ekstern rappor-
tering, interne kontroller, risikostyring, budgettering og projektøkonomistyring. Kurset 
veksler mellem teori, cases og praktiske eksempler.

23.-24. september
26.-27. oktober

Aarhus
Hellerup

9.990
9.990

Business controlling
Kurset klæder dig på til at agere sparringspartner for ledelsen med relevant beslutnings-
information. Vi opdaterer dig inden for Business partnering, KPI-styring, variansanalyse 
og Activity Based Costing, som fundament for udarbejdelse af ledelsesrapportering.

21.-22. oktober
11.-12. november

Aarhus
Hellerup

9.990
9.990

Værdiansættelse
På denne workshop får du et solidt indblik i de begreber, analyser, metoder og 
processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse, fx af virksomheder 
og kapitalandele. Workshoppen er relevant for dig, som arbejder med køb/salg af 
dattervirksomheder eller forretningsområder, strategiske tiltag, udviklingsprojekter, 
projektvurdering og lign.

8.-9. december Hellerup 10.990

Tax Control Framework
Få en systematisk og praktisk tilgang til at opbygge et effektivt Tax Control Framework 
(TCF) for din virksomhed og skab et transparent overblik over skattestrategi, -risici og 
interne kontroller. Målsætningen er, at du efter kurset har kendskab til kravene inden for 
TCF og dermed får værktøjerne til at opbygge et TCF i din virksomhed.

Afholdes forår 2021 - følg med på www.pwc.dk/academy

SR-Update
På kurset får du, udover 20 timers efteruddannelse, viden om den seneste udvikling og ten-
denser inden for de to fagområder: ’’Revisions- og erklæringsområdet’’ og ’’Anden relevant 
lovgivning og faglige standarder’’. Samtidig får du rig mulighed for at udveksle erfaringer og 
netværke med andre statsautoriserede revisorer ansat uden for revisionsbranchen.

14.-15. september Hellerup 4.990

SR

SR

SR

SR

SR

Husk at komme i mål med din SR-efteruddannelse i 2020



Modtag kursusnyheder i din indbakke - tilmeld dig vores nyhedsbrev Dialog på www.pwc.dk/dialog

Dato Sted Pris

Skat, moms og afgifter

Selskabsskat
På kurset bliver du opdateret om gældende regler og lovændringer på området, og vi 
gennemgår aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige 
skal kunne håndtere i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften og selskabsskatten.

20. oktober Hellerup 5.990

Koncernskat
På kurset gennemgår vi de aktuelle udfordringer og problemstillinger, som regnskabs- 
og skatteansvarlige skal kunne håndtere, bl.a. de praktiske problemstillinger, der er 
forbundet med koncernbeskatning. Du vil få en række værktøjer, du efterfølgende kan 
anvende i dit daglige arbejde med at opgøre koncernskatten samt håndtere skatterisici.

21. oktober Hellerup 5.990

Moms for kreditorbogholderiet
Kurset er for dig, der til daglig håndterer momsen ved køb af varer og ydelser fra 
inden- og udenlandske leverandører. Vi belyser bl.a. de generelle regler vedrørende ret 
til momsfradrag med fokus på særreglerne for visse typer af udgifter, momsrefusion i 
udlandet og de særlige indberetningsforpligtelser i forbindelse med køb fra udlandet.

26. oktober
8. december

Aarhus
Hellerup

4.990
4.990

SR

SR

“Undervisernes brug af konkrete eksempler gav et godt overblik over de 
forskellige regler. Samtidig var de gode til at afdække vores udfordringer, så 
eksemplerne blev direkte relevante for alle”.

Tidligere deltager på Moms for kreditorbogholderiet

SR

SR

SR

SR

VAT training for the accounts payable department
The course will detail the general rules of VAT deductibility with particular emphasis on 
the special rules applying to certain types of expenses, including entertainment and cer-
tain staff benefits subject to statutory limitations of deductibility. Moreover, the course 
will take a closer look at VAT refund options abroad.

10. december Hellerup 4.990

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. Dag 1 fokuserer på handel med 
varer, mens vi på dag 2 fokuserer på handel med ydelser. Kurset er således en uddybel-
se af området i forhold til kurset ”Moms for kreditorbogholderiet”.

28.-29. oktober
9.-10. november

Aarhus 
Hellerup

9.990
9.990

Toldkursus: Grundlæggende told
Kurset giver en grundlæggende forståelse af de toldmæssige krav, der 
stilles til en importør eller eksportør af varer og giver desuden et grund-
læggende kendskab til lovgivning og praksis inden for toldområdet.

16. november
18. november 

Trekantområdet
Hellerup

2.990 
2.990

Transfer pricing - Essential
Fokus for kurset er håndtering af dokumentationen og sammenhængen mellem danske 
og internationale dokumentationsregler. Vi beskæftiger os med specifikke transaktions-
typer og praktiske udfordringer, fx management. Kurset er for praktikere, der håndterer 
dokumentationsarbejdet til daglig eller skal udarbejde dokumentationen for første gang.

Afholdes forår 2021 - følg med på  
www.pwc.dk/academy

Transfer pricing - Advanced
Kurset lægger vægt på risikostyring, compliance-styring og efterlevelse af transfer 
pricing-reglerne. Vi går dybere ned i tilrettelæggelsen af prispolitikker og udførelsen af 
dokumentationsudarbejdelse med fokus på håndteringen af dokumentationskravene i 
flere lande samtidig. Kurset er for praktikere med godt kendskab til emnet.

Afholdes forår 2021 - følg med på  
www.pwc.dk/academy

Skandinavisk moms
I relation til virksomhedens købsaktiviteter gennemgår vi de generelle momsfradragsregler 
i Danmark, Sverige og Norge. Du vil opnå indgående kendskab til håndtering af moms i 
kreditorbogholderiet samt kendskab til momsreglerne ved handel med udlandet, herunder 
håndtering af køb/salg af varer og ydelser over grænser fra et skandinavisk perspektiv.

Afholdes forår 2021 - følg med på  
www.pwc.dk/academy

Afgift af chokolade og sukkervarer
Vores afgiftskursus griber de særlige problemstillinger, som findes på afgiftsområdet. 
Vi gennemgår den konkrete håndtering af afgifter på chokolade og sukkervarer, og du 
får viden, som du kan bruge i dit daglige arbejde med håndtering af regler og praksis for 
disse afgifter. Kurset varer fra kl. 9.00-13.00.

Afholdes forår 2021 - følg med på 
www.pwc.dk/academy

New The course is in english



Tilmeld dig et kursus
Læs mere om de enkelte kursers indhold og 
målgruppe på www.pwc.dk/academy og 
tilmeld dig på:

www.pwc.dk/academy

academy@pwc.dk

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

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

3945 3535

Priser
Alle priser er i DKK ekskl. moms

Skræddersyet kompetenceudvikling til din virksomhed 
Har din virksomhed behov for et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb eller behov for faglig sparring 
med en af PwC’s specialister? Kontakt PwC’s Academy for en uforpligtende snak på 3945 3535.

HR og grundlæggende økonomi- og regnskabsforståelse

HR-jura i praksis
Kurset tager højde for den nyeste lovgivning og domspraksis og har fokus på de 
praktiske implikationer samt håndtering af reglerne. Kursets scope er hele ansættel-
sescyklussen fra ansættelse til ophør og de udfordringer, der kan støde til undervejs i 
processen. Du bliver klædt på til at håndtere virksomhedens forpligtelser og undgå at 
begå fodfejl i relation til virksomhedens ansatte.

9.-10. december Hellerup 8.990

Økonomi for ikke-økonomer
På dette kursus beskæftiger vi os med den interne styring af de økonomiske forhold i 
virksomheden. Vi kigger på, hvorledes denne styring er opbygget, og hvor fokus ligger i 
forskellige virksomhedstyper. Desuden ser vi på følgerne af de daglige økonomiske  
beslutninger, der træffes i virksomhederne, samt de redskaber man har til brug for styring.

9.-10. december Hellerup 9.990

Læs og forstå en årsrapport
På kurset arbejder vi med indholdet i en årsrapport samt kravene til udarbejdelsen. Vi 
gennemgår de enkelte bestanddele i årsrapporten – de tekstmæssige og de talmæssige 
dele samt påtegningerne. Du får en forståelse for sammenhængen mellem resultatop-
gørelse, balancen og pengestrømsopgørelse – ”drift kontra likviditet”.

4.-5.  november Hellerup 9.990

Regnskabsanalyse og kreditvurdering
På kurset beskæftiger vi os med regnskabsanalyse. Med udgangspunkt i allerede aflag-
te årsrapporter får vi en forståelse for virksomhedens økonomiske situation, vi forholder 
os kritisk til de økonomiske forhold og identificerer specielle forhold, faldgruber og 
faresignaler i de enkelte virksomheder.

Afholdes forår 2021 - følg med på www.pwc.dk/
academy

Dato Sted Pris

“Jeg havde ingen viden på dette område inden kurset, men jeg fik alt det at 
vide, der er behov for, så jeg hurtigt kan hjælpe stakeholders i min hverdag”.

Tidligere deltager på HR-jura i praksis



www.pwc.dk/academy

Succes skaber vi sammen ... Revision. Skat. Rådgivning.

Afsender: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

www.pwc.dk/academy

Vil du modtage invitationer og nyheder via e-mail?

Med vores nyhedsbrev Dialog får du nyheder, arrangementer og kurser inden for 
netop de faglige områder og brancher, som du ønsker at vide mere om.

Tilmeld dig Dialog på www.pwc.dk/dialog 

Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på www.pwc.dk/persondatapolitik

København 

 PwC, Strandvejen 44,  
2900 Hellerup

Aarhus

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

Trekantområdet

 PwC, Herredsvej 32, 
7100 Vejle




