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Exclusive ACCA MasterClass – Ethics and Professional Skills 
 

with Lincoln Miles, BA (Hons) FCCA FCMI FCIS (EN) 
6 CPD points 

 
 
In an interactive one-day course, Lincoln Miles will help you perfect a wide range of professional 
qualities and skills essential to the work place, that will help you successfully complete the new ACCA 
Ethics and Professional Skills module as well as prepare you for your career development as a trusted 
and confident professional accountant. He will focus your thinking on real world work scenarios, 
developing your understanding and helping you create your own strategy to approach the challenges 
presented. The course will boost your ability to:  
 

• identify ethical dilemmas and take ethical decisions 

• achieve your objectives in an efficient way 

• examine problems and provide innovative solutions 

• analyse and evaluate the business environment 

• detect and prevent frauds and business risks 

• prepare calculations and reports outlining the financial and business implications of any 
changes in the company 

• manage people and communicate with them in the most effective way 

• determine and evaluate possible strategies to take the business forward successfully 
 

Lincoln Miles, BA (Hons) FCCA FCMI FCIS 
 

Lincoln designs, writes and presents post-
qualification training courses, workshops and 
seminars for accounting professionals. He also 
teaches accountants for their ACCA and ICAEW 
accounting exams.  
 
He is also the former Managing Director of BPP in 
Jersey. Lincoln has held various Course Manager and 
Director roles and also the National Subject Manager 
roles for ICAEW Advanced stage Corporate Reporting 
and Audit and Assurance.  
 
Outside BPP Lincoln has been an examinations 
marker for ACCA and ICAEW Case Study. Lincoln’s 

background in education enables him to communicate detailed and complex subject material in a 
dynamic and efficient manner. It is interesting to mention that Lincoln has been an actor in the past 
and having this qualification and personal qualities, he is able to deliver technical information in a very 
engaging and entertaining manner. Lincoln has delivered a number of tailored trainings to our clients 
in Bulgaria on topics such as IFRS, IFRS Update, UK GAAP, US GAAP as well as CPD lectures in front of 
ACCA students and members; thus, he is familiar with local audience. 
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Етика и професионализъм – съвременните предизвикателства пред 
финансисти и счетоводители - Exclusive ACCA MasterClass 

 
с Линкълн Майлс BA (Hons) FCCA FCMI FCIS (EN)                                                                                            

6 CPD точки 
 
В този интерактивен еднодневен курс, Линкълн Майлс ще ви помогне да усъвършенствате 
професионални качества и умения от съществено значение за работното място, които ще ви 
помогнат успешно да покриете изискванията на новия ACCA Ethics and Professional Skills модул, 
и да се подготвите за кариерно развитие. Линкълн ще представи работни сценарии от реалния 
свят и ще разгледа съвременните предизвикателства пред финансисти и счетоводители, за да ви 
помогне да развиете собствена стратегия за справяне с тях. Обучението акцентира върху 
уменията ви да: 

 

• идентифицирате етични дилеми и вземате етични решения 

• постигате целите си по ефективен начин 

• разглеждате проблеми и предлагате иновативни решения 

• анализирате и оценявате бизнес средата 

• откривате и предотвратявате измами и бизнес рискове 

• подготвяте отчети, отразяващи финансови и бизнес последици от промени в 
компанията 

• управлявате хора и комуникирате ефективно  

• определяте и оценявате възможни стратегии за растеж и развитие 
 

Lincoln Miles, BA (Hons) FCCA FCMI FCIS 
 

Линкълн Майлс разработва и представя обучения 
за следдипломна квалификация, работилници и 
семинари за професионалисти в сферата на 
счетоводството. Той подготвя студенти за 
изпитите им в квалификациите на ACCA и ICAEW. 
Майлс има богат опит - както в корпоративния 
свят, така и в сферата на образованието.  
 
През годините е заемал редица значими постове, 
сред които национален ръководител за ICAEW 
Advanced Stage Corporate Reporting and Audit and 
Assurance, управител на офиса на BPP Professional 
Education Jersey, водещ оценител на изпитите на 
ACCA и ICAEW Case Study. Експертизата му 

позвлоява да представя сложни и детайлни проблеми по динамичен и ефективен начин. Той 
често посещава България, за да води корпоративни обучения по различни теми като IFRS, IFRS 
Update, UK GAAP, US GAAP, както и като лектор на специализирани форуми за професионално 
развитие за членове на професионални организации (АCCA, ИДЕС).   
Сред клиентите на Линкълн Майлс по света са правителствени структури, търговски и финансови 
организации, застрахователни и одиторски компании, регулаторни органи.    
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