De Accountants Kring | Trainingen 2018
Voor accountants en controllers is het van belang dat zij op de hoogte blijven van
ontwikkelingen binnen het vakgebied. Zo blijft u de inhoudelijke adviseur die uw
klanten zo waarderen. De Accountants Kring biedt een breed aanbod aan PE-trainingen van hoge kwaliteit waarbij de kennis direct toepasbaar is in de praktijk. Wij
helpen u verder in uw werk en na het bijwonen van een training kunt u uw klanten
nóg beter adviseren. Voor 2018 hebben wij onderwerpen op de agenda staan die
voor accountants en controllers van groot belang zijn: fusie en overname en strategisch management.
Fusie en overname: Bedrijfsovername, fusie, familieopvolging en participaties zijn
onderwerpen die aan de orde van de dag zijn. Tijdens deze trainingen komen de
juridische en fiscale aspecten van deze fusies en overnamen aan bod. Nadat het
noodzakelijke papierwerk is uitgewisseld beginnen de onderhandelingen over de
voorwaarden van de overdracht. Zaken als de koopprijs, betrokkenheid van de
verkoper na overname en de betalingsvoorwaarden zijn zeer belangrijk en kunnen
gevoelig liggen. Accountants Office traint u in het bepalen van de waarde van een
onderneming en leert u de tips en tricks van het onderhandelen.
Strategisch Management: Hoe ontwikkelt de marktomgeving zich en hoe kan de
leiding van een bedrijf daar op anticiperen. Het is van belang dat een organisatie
voortdurend aandacht heeft voor de veranderende omgeving. Een organisatie
slagvaardig besturen vraagt om een sterke verdieping op het gebied van strategie.
Tijdens deze trainingen vertaalt u externe ontwikkelingen naar strategie en beleid
en toets u deze op haalbaarheid. Verder combineert u de opgedane kennis en
vaardigheden in een strategisch plan voor uw eigen organisatie.

1. Fusie en overname: Juridisch

Aan bod komen de verschillende methoden om een onderneming over te dragen, de verschillende
fusievormen, het contract en de notariële akte(-n). Daarnaast wordt belangrijke jurisprudentie behandeld.
Uiteraard is er voldoende ruimte voor eigen inbreng.
Datum: 8 maart 2018
Door: de heer mr. A. (Andy) van Hoof, als kandidaat-notaris werkzaam bij De Cooker Notariaat
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2. Fusie en overname: fiscaal

Tijdens deze training zullen de fiscale elementen bij het due diligence-onderzoek worden behandeld, de
aanmerkelijk belang regeling, de bedrijfsopvolgingsregeling, fiscale voorschriften bij fusie en splitsing, de
betalingsregeling in de invordering, de deelnemingsvrijstelling, de fiscale eenheid en fiscale aspecten van de
financiering van bedrijfsovernames. Als laatste wordt nog aandacht besteed aan recente jurisprudentie.
Datum: 12 april 2018
Door: Spreker wordt nog bekend gemaakt

3. Fusie en overname: waardering

Om de waarde van een onderneming in de praktijk vast te stellen worden diverse waarderingsmethoden
toegepast. Naast de intrinsieke waarde en de liquidatiewaarde komen bedrijfseconomische waarderingsmethoden, waardering op basis van multiples en overige waarderingsmethoden aan bod. Als laatste zal
nog worden behandeld op welke wijze de prijs tot stand komt.
Datum: 17 mei 2018
Door: de heer Drs. H. (Hans) Minnaar RV, werkzaam bij Florijnz Corporate Finance

4. Fusie en overname: onderhandelen

Verschillen in kwaliteit van onderhandelaars bepalen o.a. waarom de prijs niet gelijk hoeft te zijn aan de
waarde. Tijdens deze training worden op een interactieve wijze de fijne kneepjes van het onderhandelingsproces behandeld.
Datum: 21 juni 2018
Door: de heer M. (Meerten) Oldenbanning, trainer/coach bij Kenneth Smit Training

5. Strategisch Management voor het MKB I:
Missie, Visie en Strategische omgeving

Dagelijks staat de strategische positionering van een organisatie onder druk. Tijdens deze training wordt
duidelijk gemaakt wat het belang is van een heldere missie en visie en hoe deze wordt gedefinieerd, rekening houdend met snel veranderende omgevingsfactoren.
Datum: 20 september 2018
Door: E.J (Erik) van der Sande MBA RM NQL, Strategy Consultant bij Arenarum.
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6. Strategisch Management voor het MKB II: Strategische analyse

Tijdens deze training komt de vertaling aan bod van een visie naar een heldere strategie. Gekeken wordt
naar de confrontatie van interne en externe factoren en het maken van een keuze uit de strategische opties. Vervolgens wordt gekeken naar de ‘gap’ en het definiëren van strategische doelstellingen om deze
te dichten.
Datum: 11 oktober 2018
Door: E.J (Erik) van der Sande MBA RM NQL, Strategy Consultant bij Arenarum.

7. Strategisch Management voor het MKB III: Strategie ontwikkeling

Welke weg wordt bewandeld om te komen tot de strategische doelen? Tijdens deze training wordt
aandacht besteed aan waarde- en concurrentiestrategieën, de wijze waarop klantengroepen worden
geselecteerd en hoe de propositie van de organisatie uniek blijft.
Datum: 8 november 2018
Door: E.J (Erik) van der Sande MBA RM NQL, Strategy Consultant bij Arenarum.

8. Strategisch Management voor het MKB IV: Strategische planning

Bij deze training wordt de strategie vertaald naar concrete actie. Het definiëren van een marketingplan,
de haalbaarheid en de financiële onderbouwing. Tot slot wordt gekeken naar de houdbaarheid van het
plan en het vernieuwen, waarbij nieuwe vormen van aansturing als scrum en agile worden belicht. In
2019 wordt een terugkomavond georganiseerd waarbij we nagaan in hoeverre de plannen uit 2018 zijn
gerealiseerd.
Datum: 13 december 2018
Door: E.J (Erik) van der Sande MBA RM NQL, Strategy Consultant bij Arenarum
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Algemene informatie
De inleiders

De inleiders zijn ervaren in het overbrengen van kennis aan fiscaal opgeleide deelnemers. Zij kunnen bovendien de vertaalslag naar uw praktijk maken. Wij garanderen de kwaliteit van de trainingen.

Locatie

De trainingen vinden plaats in een vergaderzaal in het kantoorgebouw aan de Beemdstraat 1 te Eindhoven.
Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen!

Verloop van de trainingen

Vanaf 18.30 is er ontvangst met koffie en thee. Elke training start om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
U kunt vooraf een eigen casus over het onderwerp inbrengen. Een week voor aanvang van de training kunt
u de documentatie hiervan via uw eigen account van De Accountants Kring downloaden. Verder is er ruime
gelegenheid voor uw vragen. Bij persoonlijke verhindering bij een training kunt u een plaatsvervang(st)er laten
deelnemen.

PE punten voor de NBA

De NBA kent aan elke training 3 PE punten toe.

Prijs

Als u intekent voor alle acht trainingen van De Accountants Kring in het kalenderjaar 2018, dan investeert
u € 1.500,- exclusief BTW. Voor slechts € 187,50 exclusief BTW per training bent u verzekerd van kwaliteit!
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor deelname in 2018.
Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 1.300,- exclusief BTW. U kunt ook voor een kleiner
aantal trainingen intekenen. U betaalt dan € 162,50 exclusief BTW per training. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor deelname in 2018.
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Wijzigingen voorbehouden

De Accountants Kring behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen.
De deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd, voor
zover deze tijdig bekend zijn bij De Accountants Kring.

Uw aanmelding

U kunt zich aanmelden met het bijgaande formulier.
Graag ontvangen wij deze aanmelding uiterlijk woensdag 24 februari 2018,
per e-mail via info@accountantsoffice.nl,
per post via Dribbelheidseweg 10, 5421EH te Gemert.
Mocht u vragen hebben, belt u dan gerust.
We hopen u (weer) te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groeten,
De Accountants Kring
Ton van de Sande RA			

Jennifer Skene

T 0413-206034 				
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Aanmeldingsformulier
Ik meld mij aan voor alle acht trainingen van De Accountants Kring in 2018.
Alle trainingen 2018
Ik meld mij aan voor de volgende trainingen van De Fiscale Kring in 2018 (kruis aan):
Training 1 op 8 maart 2018

Training 5 op 20 september 2018

Training 2 op 12 april 2018

Training 6 op 11 oktober 2018

Training 3 op 17 mei 2018

Training 7 op 8 november 2018

Training 4 op 14 juni 2018		

Training 8 op 13 december 2018

Plaats								
Naam deelnemer 1
Lid van beroepsorganisatie
Lidnummer deelnemer 1
E-mailadres
Kantoornaam
Telefoonnummer
Handtekening

Naam deelnemer 2
Lid van beroepsorganisatie
Lidnummer deelnemer 2
E-mailadres
Kantoornaam
Telefoonnummer
Handtekening

Mail naar: info@accountantsoffice.nl

datum
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Tarievenlijst diensten 2018

Academy

Prijs

De Accountants Kring (PE)
8 Trainingen

€ 1500 (per training € 187,50)

Elk volgende deelnemer per kantoor

€ 1300 (per training € 162,50)

1 Training

€ 225
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