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Velkommen til 
PwC’s Academy

Indhold

Er du klar til efterårets faglige udfordringer?

PwC’s Academy tilbyder en markedsledende kompetenceudviklingsplatform inden 
for regnskab, økonomi- og risikostyring, skat og moms. 

På vores kurser underviser PwC’s faglige eksperter, der til daglig fungerer som 
rådgivere for erhvervslivet og offentlige virksomheder. Alle kurser har en praktisk 
vinkel, og du vil blive præsenteret for aktuelle cases, best practice og relevant 
lovgivning. 

Tag et kig i kursuskataloget og se de mange spændende muligheder for 
kompetenceudvikling i efteråret. Vores evalueringer er altid i top både i forhold til 
undervisernes formidlingsevner og det faglige udbytte.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.
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RegnskabRegnskab

IFRS Update
IFRS-standarderne opdateres løbende, og det kan være 
 vanskeligt hele tiden at vurdere, hvilke der har betydning for 
netop din  virksomhed. Derfor har vores IFRS-eksperter samlet 
det seneste års væsentligste ændringer af standarderne og 
afgørelser, så du kan blive  opdateret på udviklingen.

Målgruppe
Økonomi-/regnskabschefer, controllere og personer med lign. 
ansvarsområder. Kurset forudsætter et grundlæggende kend-
skab til IFRS-standarderne.

Pris
4.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
10. december

8 timerSR

IFRS Navigator
De internationale regnskabsregler og den praktiske brug af regler-
ne udvikler sig konstant, og derfor er det væsentligt for medarbej-
dere og ledere i en økonomi-/regnskabsafdeling at vedligeholde 
deres viden om IFRS. Målet med kurset er at gøre dig klogere på 
løsningen af praktiske problemstillinger inden for de mest anvendte 
standarder og samtidig give dig indsigt i de nyeste tendenser på 
området.
 
Målgruppe
Personer, der har erfaring med IFRS, og som har behov for nye 
impulser, ekstra træning, og som er interesserede i at følge med i 
udviklingen inden for IFRS og de nye problemstillinger, som opstår 
løbende.

Pris
10.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
18.-19. november

16 timerSR

Årsregnskabsloven i praksis
Få praktisk viden om årsregnskabsloven, og om hvordan 
du håndterer de seneste ændringer, opgørelsesmetoder 
og andre regnskabsmæssige problemstillinger. Opgaverne 
på kurset  baserer sig på fortolkninger af årsregnskabslo-
ven, der i høj grad er en rammelov. I de tilfælde hvor det 
er relevant, bliver de  internationale regnskabsstandarder 
også inddraget ved fortolkning af reglerne. 

Målgruppe 
Økonomi-/regnskabschefer/-medarbejdere og controllere, 
som tager del i udarbejdelsen af virksomhedens regnska-
ber. Et grundlæggende kendskab til regnskabsudarbejdel-
sen og   bogholderiet er en forudsætning.

Pris
9.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
30.-31. oktober

16 timer SR

Årsafslutning
Vi vil overordnet gennemgå, hvordan årsafslutningsarbejdet 
mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges og dokumente-
res, herunder den regnskabsmæssige behandling af ud-
valgte regnskabsposter i årsrapporten. Vi behandler typiske 
afstemninger, beregninger og specifikationer i forbindelse 
med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor. 

Målgruppe 
Medarbejdere med bred erfaring inden for bogholderi og 
regnskab, løbende afstemninger og månedsafslutning.

Pris
4.990 kr.

Dato og sted
Trekantområdet
25. november

Hellerup
27. november

IFRS Network
Del din viden og erfaring inden for IFRS og andre regnskabsmæs-
sige problemstillinger med andre økonomi- og regnskabsansvar-
lige. Du sætter agendaen sammen med din netværksgruppe og 
fastlægger derfor også emnerne i netværket. Ny periode starter i 
foråret 2020. Kontakt  Academy for praktisk info og tilmelding.

IFRS Intro
I foråret 2020 udbyder vi også IFRS Intro, hvor du får en introduktion til de  
væsentligste principper og regler ved aflæggelse af årsrapporter efter IFRS.

Kurset afholdes d. 15. april. Læs mere og tilmeld dig på www.pwc.dk/academy.
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Moms i offentlige virksomheder
Offentlige virksomheder bliver i større omfang berørt af moms 
og afgifter, som det kan være en udfordring at håndtere kor-
rekt og effektivt. På kurset får du styr på moms, afgifter, 
 refusions muligheder 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, hånd-
teringen af moms i offentlige virksomheder. Det forudsættes, at 
deltagerne har et basalt kendskab til moms. 

 
Pris
4.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
22. oktober

Afgiftskursus - afgift af chokolade,  
slik og nødder

Afgiftsområdet er komplekst, og der sker løbende mange æn-
dringer. På kurset får du bl.a. et grundigt indblik i, hvilke typer af 
produkter der typisk skal betales afgift af efter chokoladeafgifts-
loven, og hvilke varer der er afgiftsfritaget.

Målgruppe 
Kurset er til dig, som til daglig håndterer afgifter. Du har behov for 
mere viden om konkrete afgifter og korrekt håndtering af dem.

Pris
2.990 kr.

Dato og sted
Trekantområdet
24. september

Hellerup
25. september

 

 
 

 
 

 

Skat, moms og afgifter

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. 

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

 
Pris
4.990 kr.

Dato og sted
Aarhus
8. oktober

Hellerup
4. december

Selskabsskat og sambeskatning
På dette todages kursus gennemgår vi de aktuelle udfordrin-
ger og problemstillinger, som regnskabs- og skatteansvarlige 
skal kunne håndtere. Kurset omhandler de praktiske problem-
stillinger, 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 involve-
ret 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
25.-26. september

16 timerSR

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-moms-registrerede og private, fjernsalg,
registreringsrisici og momsrefusion.

Målgruppe
Medarbejdere, som har at gøre med moms i forbindelse
med international handel i deres hverdag.

 

Pris
9.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
6.-7. november

16 timerSR

Transfer pricing 

Vi udbyder kurser i transfer pricing i foråret 2020, hvor vi bl.a. gennemgår korrekt 
udarbejdelse af dokumentation, seneste nyt fra OECD og BEPS mv. Du kan 
tilmelde dig to forskellige niveauer: Transfer pricing – Essential d. 16.-17. marts og 
Transfer pricing – Advanced d. 15. april. Læs mere om kurserne og tilmeld dig på 
www.pwc.dk/academy

7              6              Læs mere om kursernes indhold på www.pwc.dk/academy
Via vores app
‘Ekstra værdi’

Gå ind på
www.pwc.dk/academy

Skriv til
academy@pwc.dk

Ring på
3945 3535



Tilmeld dig

 

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. 

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. november

16 timerSR

Interne kontroller – Advanced
På kurset vil der være fokus på, hvordan arbejdet med kontroller 
integreres med virksomhedens forretningsmodel og ledelses-
processer. Derudover stiller vi skarpt på ansvar og roller, kommuni-
kation, forankring af interne kontroller og etablering af en risiko- og 
intern kontrolkultur.

Målgruppe
Ledelsen og ansvarlige for økonomi, controlling og compliance.
Kurset er også relevant for interne revisorer, interne proceskonsu-
lenter, fuldmægtige mv. i virksomheder og offentlige institutioner.

Pris
5.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
9. december

8 timerSR

Risk og compliance

Risikostyring
Dette kursus giver dig værktøjer til at forstå og etablere en  
effektiv risikostyringsproces. Fokus gennem kurset er at opnå  
en f  orståelse for risikostyring, hvad udbyttet er for virksomheden, 
samt hvordan en risikostyringsproces kan etableres, eller  
hvordan din virksomheds eksisterende proces kan styrkes.

Målgruppe 
Den ansvarlige for risikostyring, økonomi og controlling i mellem-
store og større organisationer, fx CFO, økonomidirektøren/  
-chefen, controlleren, risk manager eller fuldmægtige. 

 Pris
10.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
28.-29. oktober

16 timerSR

Økonomistyring

Deltag på begge kurser 
til en attraktiv pris:  

Financial controlling 
+ Business controlling

Pris 17.990 kr.

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 virksom heder, 
såvel offentlige som private.

Pris
9.990 kr.

Dato og sted
Aarhus
23.-24. september

Hellerup
23.-24. oktober

 

Business controlling
Efter kurset kan du bidrage til effektivisering af de vigtigste 
 økonomiprocesser, herunder medvirke til at styrke analyse-
beredskabet i afdelingen og ledelsesrapporteringens udformning. 
Kurset veksler mellem teori, praksis og caseløsning. Der lægges 
stor vægt på erfaringsudveksling mellem deltagerne og under-
viserne. 

Målgruppe 
Controllere og økonomichefer i mellemstore og større virksom-
heder, såvel offentlige som private.

Pris
9.990 kr.

Dato og sted
Aarhus
9.-10. oktober

Hellerup
13.-14. november

 

Værdiansættelse
Kurset giver dig et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, 
metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdi-
ansættelse af virksomheder og kapitalandele. Værdiansættelse  
er typisk relevant i forbindelse med køb og salg af andre virksom-
heder, projektvurdering eller investeringsanalyse. 

Målgruppe 
Finans-/regnskabs-/økonomichefer, controllere, treasury- 
ansvarlige og risk managers. Deltagelse kræver ikke indgåen-
de kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel 
 baggrund.

Pris
10.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
11.-12. december

16 timer

Kendskab til Excel er
en fordel. Alle deltagere
skal selv medbringe pc.

SR
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Tilmeld dig

 

 

HR-jura i praksis
Kurset fokuserer på ansættelsesforløbet – fra ansættelse til op-
hør – og de udfordringer, der kan støde til undervejs i processen. 
Kurset tager højde for den nyeste lovgivning og domspraksis, 
bl.a. den nye ferielov samt håndtering af persondata, 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
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.  

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.

 
Pris
8.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
28.-29. oktober

Kursus i 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 samtidigheds-
ferie, herunder den særlige overgangsordning, der trådte i kraft 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. Ansatte i andre funktioner 
kan også have interesse i kurset, da der er tale om nye regler, der 
også får betydning for fx lønfunktionen og den regnskabsmæssige 
behandling.

Pris
3.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
19. september
Varighed kl. 9.00-13.00
(frokost ca. 12.15-13.00)

HR

PwC’s e-learning om EU-persondataforordningen (GDPR)
Med PwC’s e-learning sikrer du, at din organisation får den fornødne viden samt uddannelse og 
træning af medarbejdere og dermed bliver rustet til at overholde forordningens krav. 

E-learningen består af 5 moduler og kan tilpasses i forhold til vidensbehovet blandt 
medarbejdere, ledere og afdelinger og indeholder relevante knowledge checks og tests 
undervejs samt feedback baseret på brugerens besvarelser.

PwC’s e-learning om cybersikkerhed
Løft dine medarbejderes viden om informationssikkerhed på en effektiv og lettilgængelig måde 
med PwC’s e-learning om cybersikkerhed. 

Denne e-learning 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.

E-learnings

Bestil en enkelt licens til DKK 1.990 ekskl. moms pr. modul, eller få en skræddersyet 
e-learning til hele virksomheden.

Læs mere og bestil på www.pwc.dk/academyondemand
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Revision/SR-efteruddannelse

Hent PwC’s
app nu – søg på

Ekstra værdi.

 
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 overblik over SR-tilvalgsmoduler og antal timer,  
som du optjener med din deltagelse på www.pwc.dk/sr-update.

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 Efteruddannelsestimer

Revision/erklæring

Tax Control Framework 8

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 16

Årsregnskabsloven i praksis 16

Værdiansættelse 16

Skat

SR Update: Grundmodul 4

Selskabsskat og sambeskatning 16

Transfer pricing - Essential 16

Transfer pricing - Advanced 8

Moms ved handel med udlandet 16

Spar op til 3.000 kr. pr. kursus 

Vi tilbyder SR-tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.995 kr. pr. kursusdag, når du tilmelder 
dig SR-tilvalgsmoduler samtidig med SR Update: Grundmodul. Rabatten kan ikke kombi-
neres med andre rabatter. 

Læs mere på www.pwc.dk/sr-update Notér koden
“SR-Update” under

“Bemærkninger”
ved online
tilmelding.

SR

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 skatte-
strategi, skatterisici og interne kontroller, som skattemyndig-
hederne i bl.a. Danmark retter et større fokus på. 

Målgruppe
Kurset er målrettet virksomhedens skattefunktion, det være sig 
såvel overordnet ansvarlige, som de der til daglig beskæftiger 
sig med virksomhedens skattemæssige forhold, og som skal 
kunne håndtere virksomhedens håndtering af TCF. Kurset er 
relevant for private virksomheder.

8 timer

Pris
5.990 kr.

Dato og sted
Aarhus
12. november

Hellerup
21. november

SR

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 høj-
aktuelle og relevante emner på agendaen. Se også vores 
udvalg af SR-tilvalgsmoduler, som bidrager til din valgfrie/ 
specialiserede SR-uddannelse, på næste side. 

Læs mere på www.pwc.dk/sr-update

Målgruppe
Statsautoriserede revisorer, som arbejder uden for
revisionsbranchen.

Pris
4.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
18.-19. september

20 timerSR

SR

Anti-bestikkelse og -korruption 

I foråret 2020 udbyder vi et kursus i anti-bestikkelse og -korruption, hvor du 
får viden og redskaber til at håndtere risici for bestikkelse og korruption i din 
virksomhed.

Læs mere og tilmeld dig på www.pwc.dk/academy
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Grundlæggende
økonomi og regnskab

 

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 virk-
somhed. 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. december

Aarhus
5.-6. maj 2020

Regnskabsanalyse og kreditvurdering
I foråret 2020 udbyder vi også et kursus i regnskabsanalyse og kreditvurdering, hvor 
du lærer at danne dig et overblik over kreditværdigheden af en given virksomhed.

Kurset afholdes d. 26.-27. maj. Læs mere om kurset og tilmeld dig på www.pwc.dk/
academy

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.

Pris
9.990 kr.

Dato og sted
Hellerup
13.-14. november
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Gå ind på
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Skriv til
academy@pwc.dk

Ring på
3945 3535
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PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument 

PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Hellerup
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

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

Trekantområdet
PwC
Herredsvej 32
7100 Vejle

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

Priser 

Alle priser er i DKK og ekskl. moms. 

Forplejning 

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

Tilmelding 
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, er du altid 
velkommen til at kontakte vores kompetence-
rådgivning på tlf. 3945 3535.

Fokus 

Hos PwC’s Academy tilbyder vi dig og din virksomhed at skræddersy et uddan-
nelsesforløb, 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.

Skræddersyet kompetence- 
udvikling til din virksomhed

Praktiske  
informationer
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* = Aarhus       ** = Trekantområdet       Alle øvrige kurser afholdes i Hellerup

Kalender efterår 2019

Side September Oktober November December

Regnskab
IFRS Update 4 10. december

IFRS Navigator 4 18.-19. november

IFRS Network 4 Afholdes i 2020 - se datoer på www.pwc.dk/academy

IFRS Intro 4 Afholdes i 2020 - se dato på www.pwc.dk/academy

Årsregnskabsloven i praksis 5 30.-31. oktober

Årsafslutning 5 25.** og 27. november

Skat, moms og afgifter
Selskabsskat og sambeskatning 6 25.-26. september

Moms for kreditorbogholderiet 6 8. oktober* 4. december

Moms ved handel med udlandet 6 6.-7. november

Moms i offentlige virksomheder 7 22. oktober

Afgiftskursus - afgift af chokolade, slik og nødder 7 24.** og 25. september

Transfer pricing 7 Afholdes i 2020 - se datoer på www.pwc.dk/academy

Risk og compliance
Risikostyring 8 28.-29. oktober

Interne kontroller – Essential 8 27.-28. november

Interne kontroller – Advanced 8 9. december

Økonomistyring
Financial controlling 9 23.-24. september* 23.-24. oktober

Business controlling 9 9.-10. oktober* 13.-14. november

Værdiansættelse 9 11.-12. december

HR
HR-jura i praksis 10 4.-5. december

International mobility 10 28.-29. oktober

Kursus i den nye ferielov 10 19. september

E-learnings
E-learning om EU-persondataforordningen (GDPR) 11

E-learning om cybersikkerhed 11

Revision/SR-efteruddannelse
Anti-bestikkelse og -korruption 12 Afholdes i 2020 - se dato på www.pwc.dk/academy

Tax Control Framework 12 12.* og 21. november

SR Update: Grundmodul 12 18.-19. september

SR Update: Tilvalgsmoduler 13 Se alle kurser, der giver SR-timer på side 13 og på www.pwc.dk/sr-tilvalgsmoduler

Grundlæggende økonomi og regnskab
Økonomi for ikke-økonomer 14 11.-12. december

Regnskabsanalyse og kreditvurdering 14 Afholdes i 2020 - se datoer på www.pwc.dk/academy

Læs og forstå en årsrapport 15 13.-14. november
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