Dag van de BV
De BV bezien door jurist, fiscalist en accountant

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
17 november 2020 - Ermelo
Tijd
09:00 - 16:30
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk, Fiscaal &
Juridisch
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige
financieel professionals
Niveau
Fundamental



Accountancy

Datum en locatie
17 november 2020 - Ermelo

17 november 2020 - Ermelo

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inhoud
In één dag wordt u meegenomen in de juridische, fiscale en accountancy-aspecten van
de BV. De sprekers informeren u over nieuwe wet- en/regelgeving en delen hun
leerervaringen uit de praktijk met u rondom een actueel thema; voor 2020 is dat de BV
in slecht weer.
Dit alles vanuit het bewezen concept van een multidisciplinaire benadering vanuit de
invalshoeken: civiel juridisch - accountancy - fiscaal. Vooral het spanningsveld van deze drie
disciplines komt aan bod: kan alles wat fiscaal wenselijk is juridisch ook wel en hoe past dat dan
vervolgens weer binnen de regels van de verslaggeving. Drie docenten met ruime ervaring op
het terrein van de BV zoeken onderling interactief de spanningsvelden tussen de drie
vakgebieden op.

Doelstelling
Na deze multidisciplinaire dag bent u op de hoogte van alle voor uw praktijk relevante
regelgeving op het gebied van het BV-recht en de belangrijkste actuele ontwikkelingen.

Inhoud
Het thema van 2020 is 'de BV in slecht weer'. De economie staat onder druk en uw klanten
verwachten van u scherp advies. Kan de BV voort blijven bestaan? En als dat niet lukt, welke
risico's loopt de aandeelhouder of het concern? Na deze dag kent u het antwoord op deze
vragen en kunt u uw klant van nog beter advies voorzien. De volgende twee vragen staan
centraal deze dag;
1) Wat moet je allemaal goed regelen zodra en zolang het nog goed gaat, wil je niet in de
problemen komen als het mis gaat.
2) Wat kan/moet ik doen als het minder goed gaat?
Vanuit deze twee vragen komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan bod:
- Wat zijn de risico's voor een groep als één BV het moeilijk heeft. Waar let ik op?
- Actio pauliana, oude verrekeningen, stortingsplicht, uitkeringstest
- Oude adviezen in onverwachte tijden: mogelijke gevolgen voor voltooide bedrijfsopvolging en
herstructurering.
- Eén BV heeft drie activiteiten. Kan de winstgevende activiteit redden?
- Wat als het toch fout gaat. Kan de ondernemer voorsorteren op faillissement?
- Uit het slechte weer naar een zonnetje: waar zitten kansen en valkuilen.

-

Opruimen oude leningen, deelnemingen, contracten?

De dag staat dit jaar onder leiding van dagvoorzitter Dennis Heijmink.

Bestemd voor
Mkb-accountants en overige financiële professionals werkzaam bij of voor besloten
vennootschappen.

Docenten

mr. Dennis Heijmink RB
eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als
docent actief.

Dennis Heijmink

Tom Huijskens RA
Tom Huijskens
Eigenaar / notaris gespecialiseerd in de DGA en
ondernemingsrecht, hoofddocent ondernemingsrecht aan
het Instituut voor na- en bijscholing van notarieel
medewerkers, docent ondernemingsrecht aan de
beroepsopleiding notariaat en doceren van diverse
cursussen en seminars.

mr. Paul Kok
Mr Paul Kok, notaris te Huissen, tevens (gepassioneerd) Paul Kok
docent ondernemingsrecht beroepsopleiding en aan het
INM

Locatie
De cursus vindt plaats in Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo

Adres
Hotel de Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
Ermelo
Telefoonnummer
(0341) 56 85 85

E-mailadres
BanquetSales@heerlickheijd.nl

Website
https://heerlickheijdvanermelo.nl/



Routebeschrijving

