Summercourse Audit & Assurance
Voor openbaar, intern- en overheidsaccountants

Details
Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
7, 8, 9 september 2022 - Volgt
Tijd
12:30 - 19:00, 08:30 - 17:00, 08:30 - 15:00
Prijs ex. btw
€ 1.855,00 (leden) / € 2.135,00 (niet-leden) ,
inclusief overnachting
Kennisgebied
Specials, Audit & Assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants,
Overheidsaccountants, Overige financieel
professionals, Auditor
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie

7, 8, 9 september 2022 - Volgt

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inhoud
Accountants werkzaam in de openbare audit praktijk, bij de overheid of bij een internal audit
functie maken met deze summercourse een frisse start na de zomervakantie. Het programma is
actueel en gevarieerd. Theorie en actualiteiten worden afgewisseld met actieve interactieve
workshops. Uitstekende docenten spijkeren je kennis bij in de prachtige omgeving. In het
programma zijn voldoende momenten ingebouwd om de goede sfeer te proeven en om te
netwerken met collega's in de natuurlijke omgeving. Het programma is de afgelopen jaren hoog
gewaardeerd door de deelnemers.

Doelstelling
Met dit programma:
Verkrijg je kennis van auditen van soft controls.
Werk je aan je persoonlijke ontwikkeling op het gebied van vragen stellen.
Leer je over de ins en outs van steekproeven nemen en conclusies trekken.
Wordt je bijgepraat over duurzaamheidsontwikkelingen en niet financiële informatie.
Wordt je bijgepraat over actualiteiten op gebied van externe verslaggeving.
Deel je inzichten uit met collega's.
Wordt je geïnspireerd.

Inhoud
Ook in 2022 bieden we weer een afwisselend programma aan. Het volledige programma treft u
eind maart aan op deze plek.
Actualiteiten Externe Verslaggeving
IT ontwikkelingen en data
Inspiratie en innovatie
Controle praktijksessies, een vaktechnisch begeleider begeleidt de discussie omtrent een
concrete controle standaard. U stelt uw vragen en wisselt ervaringen en inzichten uit, de
vertaling van de regelgeving naar de praktijktoepassing staat daarbij centraal.

Bestemd voor

Voor alle accountants die assurance afgeven, al dan niet vrijwillige of wettelijke
controleopdrachten verrichten alsook opdrachten anders dan controle van historische financiële
informatie. Kortom, deze summercourse is geschikt voor openbaar accountants, intern- en
overheidsaccountants.

Docenten

Docent nader bekend gemaakt

Locatie
De cursus vindt plaats in Locatie wordt nader bekend gemaakt. in Volgt

Adres
Locatie wordt nader bekend gemaakt.
Postbus 0
Volgt

