Styrk dine
kompetenceområder
Kursusprogram 2022/2023
Regnskab | Risk og compliance | Revision og økonomistyring | Bestyrelsesarbejde
Skat, moms, told og afgifter | HR og grundlæggende økonomi- og regnskabsforståelse

Succes skaber vi sammen ...

www.pwc.dk/academy

Kursusoversigt 2022/2023
Kurserne i Hellerup afholdes på Experimentarium i 2022

Ny bogføringslov på vej. Bliv opdateret på vores kurser

Regnskab

Dato

IFRS Intro
Få en introduktion til væsentlige principper og regler, du skal kende til, når du aflægger
årsrapporter efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Kurset tager udgangspunkt i principper og regler, som vi efterfølgende anvender på praktiske cases
og opgaver. Kurset er til dig, der har behov for indflyvning i – eller genopfriskning af –
reglerne efter de internationale regnskabsstandarder.

Sted

Pris
SR

9. marts 2023

Hellerup

5.990

SR

IFRS Navigator
Har du allerede erfaring med IFRS-regnskabsaflæggelse? På dette kursus kan du få
indsigt i nye tendenser inden for anvendelse af de internationale regnskabsstandarder.
Det er bygget op omkring en praktisk undervisningsform, hvor du får værktøjer, som
du kan bruge umiddelbart efter kurset i dit daglige arbejde.

15.-16. november 2022

IFRS Network
Få sparring og inspiration hos andre der arbejder med IFRS-regnskabsaflæggelse.
Her får du et forum, hvor du kan diskutere praktiske problemstillinger, viden, erfaringer
og værktøjer med andre.

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

IFRS Update
Bliv opdateret på det seneste års væsentligste ændringer af regnskabsstandarderne.
Vi dykker ned i nye samt forestående ændringer og andre væsentlige afgørelser, der
kan få indflydelse på fortolkningen af IFRS-opdateringer.
IFRS e-learning
Bliv skarp på grundlæggende IFRS med vores e-learning, der gør det nemt og fleksibelt
at blive opdateret på de nyeste retningslinjer på området. Du kan med fordel tage denne
e-learning som supplement til vores øvrige IFRS-kurser og -netværk.

10.990

SR

8. december 2022

Hellerup

SR

5.990

SR
SR

Pris pr. modul 1.990 / pris for komplet
pakke med 22 moduler 11.990.
SR

Årsregnskabsloven i praksis
Få praktisk erfaring og bliv klar til at kunne løse de regnskabsmæssige udfordringer,
som der kan forekomme under årsregnskabsloven. Du får også en opdatering af den
nyeste praksis og seneste fortolkninger inden for relevante områder.

26.-27. oktober 2022

Hellerup

9.990

Årsafslutning
Få indblik i, hvordan du mest hensigtsmæssigt tilrettelægger og dokumenterer
årsafslutningsarbejdet. Vi går i dybden med typiske afstemninger, beregninger og
specifikationer, som du møder i forbindelse med årsafslutning. Vi belyser også, hvordan du udarbejder materiale til revisor. Kurset understøttes af praktiske eksempler og
opgaver.

17. november 2022
21. november 2022

Trekantområdet
Hellerup

4.990

Risk og compliance

Dato

Sted

Risikostyring
Til dig, der ønsker indblik i praktiske metoder til at etablere en risikostyringsproces,
herunder styring og forankring af processen. Du lærer at arbejde med risikoappetit
og -tolerance samt at identificere risici. Vi kigger også på, hvordan man planlægger
og iværksætter foranstaltninger, der imødegår de identificerede risici, herunder
etablerer kontroller.

SR

Hellerup

SR

Pris
SR

21.-22. november 2022

Hellerup

10.990

SR

Antibestikkelse- og korruption
Bliv rustet 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. Vi kigger også på, hvordan
kommunikation, træning og kontrol kan indgå i arbejdet med at identificere
faresignaler og konkrete krisesituationer.

30. november 2022

E-learning i EU-persondataforordningen (GDPR) og cybersikkerhed
Hold dig opdateret på cybersikkerhed og GDPR med vores e-learning.
Du får indblik i lovkrav og praktisk træning på en effektiv og lettilgængelig måde.

Pris pr. modul 1.990 /
pris for komplet pakke 7.990

Hellerup

5.990

= Kurset giver SR-efteruddannelsestimer
Modtag kursusnyheder i din indbakke – tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.pwc.dk/nyhedsbrev

Kurserne i Hellerup afholdes på Experimentarium i 2022

Revision og økonomistyring
Interne kontroller – Essential
Lær at evaluere effektiviteten af de interne kontroller i din virksomhed. Du får en forståelse
for formålet med interne kontroller, og hvordan de er koblet til virksomhedens mål og
identificerede risici. Kurset giver dig også kendskab til metodikker og værktøjer, så du
bliver klædt på til selv at identificere, håndtere og prioritere kontroltiltag i din virksomhed.
Interne kontroller – Advanced
Løft de interne kontroller til næste niveau. Du får gode råd til, hvordan kontroller kan
integreres med virksomhedens forretningsmodel og ledelsesprocesser. Vi præsenterer dig også for aktuelt nyt fx datadrevne procesanalyser, der understøtter interne
kontroller. Kurset klæder dig på til at imødekomme øgede krav til rapportering for bl.a.
bestyrelse og eksterne interessenter.

Dato

Sted

Pris
SR

28.-29. november 2022

Hellerup

10.990

SR

15. december 2022

Hellerup

5.990

SR

Tax Control Framework
Skab tillid til virksomhedens samlede compliance for skatteforhold ved at give et
transparent overblik over virksomhedens skattestrategi, skatterisici og interne kontroller. Kurset tager udgangspunkt i en systematisk og praktisk tilgang til at opbygge
et effektivt Tax Control Framework (TCF).

12. september 2022

Hellerup

5.990

SR

SR-Update 2022*
Deltag på SR-Update og få 20 timers efteruddannelse. Vi stiller skarpt på den seneste
udvikling og tendenser indenfor de to fagområder: 1) Revisions- og erklæringsområdet og 2) Anden relevant lovgivning og faglige standarder. Samtidig bliver der rig mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med andre statsautoriserede revisorer,
som er ansat uden for revisionsbranchen.

21.-22. september 2022
kl. 9.00-19.00

Hellerup

Financial controlling**
Til dig, der ønsker at blive opdateret på aktuelle emner indenfor områderne: Ekstern
rapportering, interne kontroller, risikostyring, budgettering og projektøkonomistyring.
Kurset veksler mellem teori, cases og praktiske eksempler.

20.-21. september 2022
9.-10. november 2022

Aarhus
Hellerup

9.990

Business controlling**
Bliv skarp på ledelsesrapportering. Kurset giver dig metoder til at effektivisere de vigtigste økonomiprocesser i din virksomhed. Målet er at klæde dig på til at agere endnu
stærkere som sparringspartner for ledelsen.

12.-13. oktober 2022
23.-24. november 2022

Aarhus
Hellerup

9.990

4.990

SR

Værdiansættelse
Få et indblik i værdiansættelse i forbindelse med strategiske beslutninger. Vi stiller
skarpt på de begreber, analyser, metoder og processer, der vedrører værdiansættelse
af fx virksomheder og kapitalandele. Workshoppen henvender sig til dig, der arbejder
med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyser.

12.-13. december 2022

Bestyrelsesarbejde

Dato

Sted

Pris

Bestyrelsesarbejdet
Til dig, der ønsker viden om praktisk bestyrelsesarbejde. Vi kigger nærmere på dine
rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem/medarbejdervalgt repræsentant, og
deler viden om, hvilke rammer selskabslovgivningen sætter.

23.-24. maj 2023

Hellerup

12.990

Fondskursus for erhvervsdrivende fonde
Bliv ajour med de nye trends og regler, der gælder for erhvervsdrivende fonde.
På kurset får du et grundigt indblik i fondsret (herunder anbefalinger om god
fondsledelse), regnskab, skat, moms og afgifter.
Rabat til dig
* Hvis du tilmelder dig vores dig vores øvrige SR-kurser samtidig med
SR-Update, betaler du kun DKK 3.995 pr. kursusdag for tilvalgskurserne.
Du sparer op til DKK 3.000 på vores to-dages-kurser. Læs mere om,
hvordan du tilmelder dig med rabat på www.pwc.dk/sr-update
** Deltag på samlet controlling-forløb for DKK 17.990 ekskl. moms

Hellerup

10.990

SR

13. september 2022

Hellerup

7.990

Få styr på de nye strammere transfer pricing-dokumentationsregler

Kurserne i Hellerup afholdes på Experimentarium i 2022

Skat, moms, told og afgifter

Dato

Selskabsskat
Hvilke aktuelle udfordringer og problemstillinger skal regnskabs- og skatteansvarlige
håndtere i forbindelse med opgørelse af skatteudgiften og selskabsskatten? Det er
spørgsmål, som kurset giver dig svar på. Du bliver også opdateret på gældende regler
og lovændringer, der vedrører selskabsskat.
Koncernskat
Få en grundig gennemgang af aktuelle udfordringer og problemstillinger, der er forbundet med koncernbeskatning. Kurset giver dig en række værktøjer, som du efterfølgende
kan bruge, når du skal opgøre koncernskatten og håndtere skatterisici.
Transfer pricing – Essential
Bliv skarp på sammenhængen mellem danske og internationale dokumentationsregler.
Du får indblik i specifikke transaktionstyper og praktiske udfordringer, der kan opstå.
Kurset henvender sig til dig, som fx håndterer dokumentationsarbejdet til daglig eller skal
udarbejde dokumentationen for første gang.
Transfer pricing – Advanced
Få et overblik over risiko- og compliance-styring, og hvordan du efterlever de gældende regler for transfer pricing. Vi går i dybden med tilrettelæggelsen af prispolitikker og
dokumentationsudarbejdelse, hvor du får indblik i håndtering af dokumentationskravene i
flere lande samtidig. Kurset henvender sig til praktikere med godt kendskab til emnet.
Moms for kreditorbogholderiet
Få indblik i de generelle regler vedrørende ret til momsfradrag. Vi sætter fokus på særreglerne, der gælder for nogle typer af udgifter, momsrefusion i udlandet og de særlige
indberetningsforpligtelser i forbindelse med køb fra udlandet. Kurset henvender sig til dig,
der til daglig håndterer momsen ved køb af varer og ydelser fra inden- og udenlandske
leverandører.
Nyt

Deltag i kurset på engelsk VAT training for resident and non-resident companies

Sted

Pris
SR

21. marts 2023

Hellerup

5.990

SR

22. marts 2023

Hellerup

5.990

SR

13.-14. marts 2023

Hellerup

10.990

SR

13. april 2023

Hellerup

5.990

11. oktober 2022
8. december 2022
16. marts 2023

Aarhus
Hellerup
Trekantområdet

4.990

20. september 2022

Hellerup/Online

4.990
SR

Moms ved handel med udlandet
Få en udvidet gennemgang af de problemstillinger, som virksomheder bliver stillet over
for, når de handler med virksomheder i udlandet. Kurset strækker sig over to dage, hvor
vi sætter fokus på handel med varer den første dag, mens vi på dag to fokuserer på handel med ydelser. Kurset er dermed en forlængelse af ”Moms for kreditorbogholderiet”.

7.-8. november 2022

Hellerup

9.990

Afgiftskursus: Chokolade, slik og sukkervarer
Få et grundigt indblik i, hvilke produkter der typisk skal betales afgift af efter chokolade
afgiftsloven, og hvilke varer der er afgiftsfritaget. Vi dykker bl.a. ned i afgiftssatsernes
historie, og hvordan du beregner afgiften.

13. september 2022
21. september 2022
kl. 9.00-13.00

Trekantområdet
Hellerup

2.990

Grundlæggende told
Bliv opdateret på lovgivning og praksis inden for toldområdet. Du får et godt kendskab
til de toldmæssige regler og procedurer, som en virksomhed skal tage højde for i forbindelse med import eller eksport af varer.

20. september 2022
28. september 2022
kl. 9.00-13.00

Trekantområdet
Hellerup

2.990

SR

Skandinavisk moms
Få en grundig gennemgang af de gældende momsfradragsregler i Danmark, Sverige
og Norge. Kurset giver bl.a. et indgående kendskab til momsreglerne ved handel med
udlandet fx håndtering af køb/salg af varer og ydelser over grænser fra et skandinavisk
perspektiv.

11.-12 oktober 2022

Hellerup

10.990

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

Har du forholdt dig til...
•
•
•

Trepartsaftale om seksuel chikane
Ny barselslov
Regler om aldersdiskrimination

HR og grundlæggende økonomi- og regnskabsforståelse

Dato

Sted

HR-jura i praksis
Lær at forstå hele ansættelsesforholdet fra start til slut. Med udgangspunkt i den
seneste lovgivning og domspraksis stiller vi skarpt på de udfordringer, man kan
møde i ansættelsesforholdet, og hvordan du sikrer, at reglerne håndteres korrekt.

6.-7. december 2022

Hellerup

8.990

Økonomi for ikke-økonomer
Få en dybere forståelse for en virksomheds økonomi. Vi går i dybden med, hvordan
man kan bruge regnskabet til at finde information og træffe beslutninger, som
understøtter virksomhedens strategi. Du bliver også klogere på relationen mellem
økonomisystemer og ansattes motivation.

26.-27. oktober 2022
14.-15. december 2022
kl. 9.00-14.30

Aarhus
Hellerup

9.990

Læs og forstå en årsrapport
Få et overblik over, hvad en årsrapport skal indeholde, og hvilke krav der stilles.
Kurset klæder dig på til at kunne lave en overordnet analyse af virksomhedens
økonomiske situation. Du bliver også klogere på, hvordan du kan bruge årsrapporten
som beslutningsgrundlag.

10.-11. maj 2023
kl. 9.00-14.30

Hellerup

Pris

9.990

Er du klar til at styrke dine faglige kompetencer?
På www.pwc.dk/academy kan du tilmelde dig vores kurser. Du kan også finde
flere detaljer om de enkelte kurser ift. indhold, og hvem de henvender sig til.
Du kan afmelde et kursus uden beregning helt frem til fem uger før
kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus
eller give din plads til en kollega.

3945 3535

www.pwc.dk/academy

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.

Kursustider
Med mindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen,
starter undervisningen kl. 9.00 og slutter senest kl. 17.00.

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

Priser
Alle priser er i DKK
ekskl. moms

Afsender: PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

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

Vil du have kursustilbud
direkte i din mail?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få aktuelle kursustilbud i din indbakke. Vi sørger også for
at holde dig opdateret med seneste tendenser og tiltag i dansk erhvervsliv og det offentlige.
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Du kan tilmelde dig her:
www.pwc.dk/nyhedsbrev
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