Incompany: Waarom kiest u voor SRA?
1. Kwaliteit

Het SRA
incompany
team

Om te voldoen aan het verplicht gestelde onderwerp Continuïteit vanuit de NBA
heeft SRA diverse cursussen voor u ontwikkeld in samenspraak met SRA-Bureau
Vaktechniek, docenten en SRA-kantoren. Ook hebben diverse accountants van
onze kantoren meegekeken en -gedacht bĳ de ontwikkeling. Kwaliteit en gericht
op úw praktĳk!

2. Ruim cursusaanbod
Zoals u van ons gewend bent zĳn onze cursussen zeer praktisch ingestoken en direct
toepasbaar in uw mkb-praktĳk. U heeft de keuze uit ons uitgebreide cursusaanbod én
cursusvarianten, waarbĳ u naar wens uw eigen incompanycursus kunt samenstellen.

3. Ervaren docenten
Onze docenten zĳn ervaren in het verzorgen van (verplichte) trainingen voor mkbkantoren. In overleg selecteren we de docent die het beste aansluit bĳ uw kantoor.

4. Scherpe prĳsstelling
Al vanaf 6 deelnemers is een incompanycursus prĳstechnisch interessant.

Controle- of gemengde praktĳk

Samenstel- en adviespraktĳk

Voor de verplichte cursus Continuïteit voor de controlepraktĳk zĳn de opleidingswensen van onze kantoren én een hoge effectiviteit de
uitgangspunten van SRA geweest. Zo heeft u bĳ SRA de beschikking over diverse varianten voor uw kantoor. Ook kiest u zelf
uw docent uit onze uitgebreide lĳ st. Onze docenten hebben allemaal ruime ervaring met het verzorgen van cursussen voor mkbaccountantskantoren.

Voor de samenstellende accountant is er een verplicht thema van tenminste 4 uur
rondom Continuïteit. De cursussen die u aan de binnenkant van deze ﬂ yer kunt
terugvinden, kunt u ook incompany afnemen.

Scala aan mogelĳkheden
Bĳ SRA Incompany kunt u kiezen uit vier varianten voor de cursus Continuïteit voor de controlepraktĳk:
√ een klassikale cursus van 4 uur
√ een virtual classroom in Zoom van 4 uur
√ een klassikale cursus van 3 uur met een e-learning van 1 uur
(deze e-learning moeten alle deelnemers voorafgaand aan de cursus afronden)
√ een virtual classroom in Zoom van 3 uur met een e-learning van 1 uur
(deze e-learning moeten alle deelnemers voorafgaand aan de cursus afronden)

Voorbeeld PE-dag op maat:

Een idee voor uw kantoor?
Ook is het mogelĳ k om een PE-dag Continuïteit voor u op maat te maken, met daarin
verschillende door u gekozen onderwerpen rondom dit actuele thema. Hierbĳ kunnen
we samen met u een analyse maken van de leerdoelen die door de accountants van uw
kantoor gekozen zĳ n. En op basis van deze analyse een dag op maat samenstellen.

Bel voor een vrĳblĳvende offerte naar Brenda van Oel of Marjon Groten
via telefoonnummer 030 656 60 60 of mail naar incompany@sra.nl.

TIP: Deze verplichte cursus/thema is uiteraard ook goed te integreren in uw Summer- of Mastercourse
Neem voor vragen over Incompany of voor een offerte contact op met: Brenda van Oel of Marjon Groten, incompany@sra.nl of 030 656 60 60.

08:30 uur tot 12:30 uur
Verslaglegging
en (dis)continuïteit
13:15 uur tot 17:15 uur
Discontinuïteit en ﬁscale
(on)mogelĳkheden:
Herstructureren in het mkb I
18:00 uur tot 21:00 uur
Wĳzigingen in
faillissementswetgeving
(Whoa en TOA)

SRA Educatie Rĳnzathe 14, 3454 PV Utrecht

030 656 60 60

educatie@sra.nl

Sca n de code
voor meer
informatie

www.sra.nl/educatie

