Kvalificerade kurser för yrkesverksamma inom

Skatt, revision V Å R E N
& ekonomi
2019
– med Sveriges främsta experter och föreläsare

Välkommen att anmäla dig till utbildningar inom skatt, revision och ekonomi 2019
BG Institute är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma inom skatt, revision och ekonomi.
Våra utbildningar leds av Sveriges främsta experter och specialister. Som kursdeltagare får du både djupgående analyser av
juridiska frågor, kunskap om praktisk tillämpning och användbara modeller för ditt eget arbete.
Vi är marknadsledande inom vidareutbildning i juridik. Vi följer ny lagstiftning, bevakar rättspraxis och utvecklar ständigt vårt
kursutbud för att svara upp mot högt ställda krav på kvalificerad utbildning. Vi är även certifierade av SAUF,
Sveriges auktoriserade utbildningsföretag.

Titlarna är länkade – klicka för att läsa mer om kurserna på hemsidan

Skatt, revision och ekonomi

Kurser inom en mängd områden...
OMSTRUKTURERINGAR – AKTIEÖVERLÅTELSER
JÄMFÖRT MED VERKSAMHETSÖVERLÅTELSE

FINANSIELL ANALYS OCH FÖRETAGSVÄRDERING

Aktieöverlåtelser är en ständigt omdebatterad fråga vad
gäller gränsdragningen till när en aktieöverlåtelse ska anses
vara en verksamhetsöverlåtelse. Det har genom åren gjorts
många olika tolkningar vilket har bidragit till att området är
oklart.

Fördjupa dig i metodiken kring företagsvärdering med denna praktiska kurs. Som kursdeltagare får du arbeta i teori och
praktik med värdering. Kursen kommer framförallt att behandla datamodellen för kassaflödesvärdering (DCF) och de
olika faktorer som har betydelse för den slutliga värderingen.
Under kursen kommer du att få arbeta praktiskt i Excel under
handledning av Peter Malmqvist.

I denna helt nya kurs kommer omstruktureringar i stort att
beröras, men då med särskilt fokus på aktieöverlåtelser
i jämförelse med verksamhetsöverlåtelse. Under dagen
behandlas även typiska koncerninterna omstruktureringar
såsom till exempel fusion och likvidation samt de skattefrågor och bolagsrättsliga frågor som aktualiseras. Detta är
kursen för dig som har ett övergripande ansvar över företagsutveckling.

Förtagsvärdering har blivit ett allt vanligare inslag och en
naturlig del i näringslivet i takt med att fler och fler företag
vill växa snabbare och då gör det genom förvärvad tillväxt.
Denna praktiskt inriktade kurs kopplar ihop en rad olika
områden inom ekonomi, exempelvis redovisning, finansiell
analys, verksamhetsanalys och så vidare.

Föreläsare:
Advokat Anna orlander
Advokat Linnea Back
01 februari 2019, Stockholm

Föreläsare:
Peter Malmqvist, finansanalytiker
05 februari 2019, Malmö
23 maj 2019, Stockholm

PROCESS- OCH EXPERTRÅDGIVNING – ETT SAMSPEL FÖR
ATT FÖRSTÅ OCH LÖSA KUNDENS BEHOV

BOKFÖRINGSLAGENS KRAV PÅ LÖPANDE BOKFÖRING, VERIFIERING OCH ARKIVERING

MOMS I BYGG- OCH FASTIGHETSFÖRETAG

FASTIGHETSVÄRDERING VID FINANSIELL
RAPPORTERING

En case-baserad kurs som tar ett helikopterperspektiv över
rollen som process- och expertrådgivare. I denna roll möts
du ständigt av kunder i olika situationer som alla är unika
och måste behandlas på sitt särskilda sätt. Vissa situationer är enkla att diagnosticera och din expertkunskap leder
dig rätt, men ibland är utmaningarna mer komplexa. Det
finns ingen given lösning, detta ställer höga krav på dig som
rådgivare.

En del av bokföringen som kan tyckas självklar, men något
som oftast hamnar i skymundan är det löpande arbetet, det
som aldrig tar paus. Många fastnar i bokslut och betraktar
årsredovisningar som det viktigaste, men oftast är det i den
löpande bokföringen som misstagen begås.

I denna heldagskurs, speciellt utformad avseende moms
i bygg- och fastighetsbolag, får du praktisk och aktuell
kunskap om alla viktiga frågor – inklusive aktuella rättsfall och ställningstaganden från Skatteverket. Vi går bland
annat igenom den nya definitionen av fastighetsbegreppet
i momshänseende som följer EU-rätten och är detsamma i
alla medlemsländer.

Denna kurs om fastighetsvärdering syftar till att deltagarna
ska få en övergripande förståelse för hur fastighetvärdering
går till samt i vilka situationer och på vilket sätt fastighetsvärdering aktualiseras i finansiell rapportering både för
företag som följer svenska regler i allmänhet och bokföringsnämndens K3-regler samt IFRS i synnerhet.

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för rollen som
processrådgivare och hur den kombineras med din dagliga
roll som expert. Under dagen blandar föreläsaren
Annika Hall kortare föreläsningsinslag med diskussioner där
deltagarna i grupper och tillsammans ska lösa olika givna
problem.
Föreläsare:
Annika Hall, docent i företagsekonomi
24 januari 2019, Stockholm

I denna kurs lyfter Sigurd Elofsson dessa något bortglömda frågor. Kursen behandlar bokföringslagen grundligt,
förutom det sjätte kapitlet som handlar om just kraven på
årsbokslut och årsredovisning. Sigurds gedigna erfarenhet
har gett honom många exempel från verkligheten som han
använder för att belysa hur man inte ska göra.
Föreläsare:
Sigurd Elofsson, revisor
25 januari 2019, Stockholm
07 mars 2019, Malmö
21 mars 2019, Göteborg

Som rådgivare eller verksam i ett fastighetsföretag behöver
du ständigt vara uppdaterad. Denna kurs är speciellt utformad för att du ska få praktiska råd och tips. Reglerna kring
momshantering är svårnavigerade och det sker ständigt
förändringar. Deltagare får dessutom de senaste nyheterna
på området och även lösningar på praktiska exempel.
Föreläsare:
Jan Kleerup, jurist och momsexpert
Royne Schiess, skattejurist
11 februari 2019, Stockholm

Kursen riktar sig främst till revisorer, redovisningskonsulter
och även andra personer som är verksamma med koppling
till fastigheter och fastighetsmarknadnaden. Inom detta
område kryllar det av frågetecken kring hur fastighetsvärdering egentligen ska göras, exempelvis situationer
gällande ned- och uppskrivningar inom årsredovisningslagen och K3 samt upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i nyss nämnda regelverk.
Föreläsare:
Bo Nordlund, teknologie doktor och MRICS
14 februari 2019, Stockholm

kurser, duktiga föreläsare, bra kurslokaler.”
”Proffsiga
Tidigare kursdeltagare, Ekonomi & Revision Bertilsson AB
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...som leds av

...Sveriges främsta...

KAPITALBRIST I AKTIEBOLAG – ÅTGÄRDER OCH
SANKTIONER

REDOVISNING & ANALYS AV FASTIGHETSFÖRVALTNING I PRIVAT REGI

KOMPONENTAVSKRIVNING FÖR FASTIGHETER

ENERGISKATT

Frågan om kapitalbrist och ansvar är väldigt viktig för alla
aktiebolag. I den här kursen, under ledning av Erik Nerep,
ges en djup och detaljrik genomgång av bestämmelserna
om just ansvar och kapitalbrist i aktiebolagslagen kap. 25:1320a, med analys av en omfattande rättspraxis från Högsta
domstolen om de ovan redovisade frågorna. De nyss
nämnda reglerna är lika svårtolkade som de är viktiga, men
Erik Nerep är rätt person för att förtydliga dem. Han är
professor i svensk och internationell handelsrätt vid
Handelshögskolan i Stockholm och även författare.

Här får du lära dig allt från redovisningsregler och analyser
samt om de viktigaste skattereglerna. Lärarnas bakgrund
från universitet, revisorvärlden och praktisk fastighetsförvaltning garanterar att du kommer få en fullständig
helhetsbild av ämnet. Kursen tar upp olika exempel på
redovisning av fastighetsinnehav. Flera av dessa exempel
utifrån olika intressenters krav och förväntningar – allt från
tillverkning av redovisning till analys av fastighetsförvaltningen.

Fastighetsverksamheter som bedrivs i företag, kommuner,
landsting eller staten som tillämpar Bokföringsnämndens
K3-regelverk, Rådet för kommunal redovisnings eller Ekonomistyrningsverkets normgivning ska tillämpa komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar.

Välkommen till vår nya kurs som innehåller en bred och
översiktlig genomgång av den svenska energibeskattningen.

Några av de frågor som besvaras under dagen är hur en
kontrollbalansräkning upprättas, vilka åtgärder som kan
vidtas vid kapitalbrist och vilka har ansvar enligt lagen samt
hur kan man undkomma detta ansvar?
Föreläsare:
Professor Erik Nerep
18 februari 2019, Stockholm
13 mars 2019, Göteborg
14 mars 2019, Malmö

Redovisning av fastighetsförvaltning skiljer sig åt beroende
på vilket regelverk företaget tillämpar. I kursen lämnas en
överblick av skillnader mellan K2 och K3 samt påvisas
centrala delar utifrån IFRS. Även centrala delar inom
beskattningsområdet tas upp under kursen – inklusive
beröring av förväntade förändringar avseende beskattning
av fastighetsförvaltning.
Föreläsare:
Pierre Åman, fastighetsägare och fastighetsförvaltare
Bengt Lindström, studierektor
Göran Johansson, auktoriserad revisor
19 februari 2019, Stockholm

Detta påverkar bedömningar avseende lämpliga komponentindelningar av fastigheter men även gränsdragningsfrågan
om vad som avses med reparations- och underhållskostnader samt vad som avses med investeringar som ska aktiveras. Komponentmetod är dock långtifrån bara en redovisningsfråga. Tillämpningen påverkar hela processen från
planering, upphandling m.m. fram till färdigt projekt. Det är
därför viktigt med en gemensam förståelse och gemensamma synsätt under hela processen avseende de frågor som
tas upp på denna kurs.

Beskattning av bränslen tar utgångspunkt i skatteplikt
för olika bränslen, godkända upplagshavare och andra
skattskyldiga, tidpunkten för skattskyldighetens inträde
samt förflyttning under skatteuppskov. Vidare behandlas
möjligheterna till nedsättning av skatt i form av avdrag,
återbetalning och skattefria inköp. Elskatten behandlas med
utgångspunkt i de förändringar som trätt i kraft under 2018
och närmast föregående år.
Föreläsare:
Professor Stefan Olsson
12 mars 2019, Stockholm

Föreläsare:
Bo Nordlund, teknologie doktor och MRICS
07 mars 2019, Stockholm

INFORMATIONSSKYLDIGHET FÖR
SKATTERÅDGIVARE

SKATTETILLÄGG, SKATTEBROTT OCH
FÖRETRÄDARTALAN

Föreläsaren Börje Leidhammar sitter med i regeringens
utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare.
Utredningen har uppkommit i syfte att bekämpa skatteflykt,
skattefusk och skatteundandragande. Därför ska utredningen titta närmare på möjligheterna att införa en skyldighet för
bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om
skatteupplägg.

Kursen är inriktad på konkreta fall i tillämpningen av
bestämmelserna i främst 49 kap. skatteförfarandelagen,
skattebrottslagen och lagen om talan om skattetillägg i vissa
fall. Sistnämnda lag har tillkommit i syfte att anpassa den
svenska lagstiftningen om skattetillägg och skattebrott till
de krav som Europakonventionen ställer avseende förbudet
mot dubbla förfaranden.

I kursen ges en ingående beskrivning av nya regler om
informationsskyldighet för skatterådgivare. De komplicerade frågorna om avgränsning om vad som avses med
aggressiva skatteupplägg, vem som är skatterådgivare, hur
informationsskyldigheten ska hanteras liksom det stränga
sanktionssystemet behandlas ingående utifrån ett praktiskt
perspektiv.

Kursen ger dig handfasta råd om hur processen i ärenden
och mål om skattetillägg och mål om skattetillägg och
ansvar för skattebrott bör drivas i Skatteverket och i domstol.
I kursen redogörs också för innebörden i begreppet ”oriktig
uppgift”, befrielsegrunder, rättelser på eget initiativ, ansvar
för medverkan till skattebrott, tillämpningen av reglerna om
personligt betalningsansvar, förlikning och jämkning i
belysning av behovet av en mer liberal tillämpning av vad
som avses med ”särskilda skäl”.

Föreläsare:
Advokat och adjungerad professor Börje Leidhammar
18 mars 2019, Stockholm

Föreläsare:
Advokat och adjungerad professor Börje Leidhammar
29 mars 2019, Stockholm

Kompetenta föreläsare. Bra utbud.”
”Professionellt.
Tidigare kursdeltagare, Mazars SET Revisionsbyrå AB (Lund)
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Du har väl inte missat oss på sociala medier...

... föreläsare och experter
EKONOMISTYRNING

KONCERNREDOVISNING OCH
KASSAFLÖDESANALYS
Inte alla företag måste upprätta en koncernredovisning eller
en kassaflödesanalys. Mindre företag slipper detta, men i
takt med att företaget växer ökar också kraven på formaliteterna i verksamheten.

Kursen syftar dels till att ge dig en översikt av ämnet
ekonomistyrning, dels en djupare förståelse för att lättare
kunna se helheten och sambanden i ekonomi- och
verksamhetsstyrningsprocesserna.

Denna kurs tar sikte på hur koncernredovisningen och
kassaflödesanalysen skall upprättas i just mindre företag
som även innehar ett fåtal dotterbolag. Det primära
arbetsinstrumentet för mindre företag är datorprogrammet
Excel och fokuseringen ligger på att förstå de vanligaste
problemen. Deltagarna kommer praktiskt att upprätta både
en koncernredovisning och en kassaflödesanalys för ett
exempelföretag i Excel under guidning av föreläsarna för att
uppnå bästa möjliga förståelse för de olika beståndsdelarna.

Under dagen tas de mest inarbetade koncepten och
begreppen upp inom ekonomistyrningen såsom till exempel
DuPontmodellen, hävstångsfomeln, likviditet, soliditet etc.
men också mer avancerade styrmodeller som en företagsekonom eller controller bör ha med sig. Fokus ligger på att
du som deltagare i slutet av dagen ska känna en tydligare
förståelse för området för att, som sagt, lättare se helhet och
samband, därför består utbildningen inte bara av föreläsning
utan även av konkrekta övningar i form av case-uppgifter.

Föreläsare:
Peter Malmqvist, finansanalytiker
Göran Johansson, auktoriserad revisor
02 april 2019, Stockholm

Föreläsare:
Roland Almqvist, docent i företagsekonomi
13 maj 2019, Stockholm

Följ oss för att få tips ta del av nyheter och erbjudanden innan alla andra
– följ oss på LinkedIn, Facebook och Instagram.

...eller att prenumerera på vår kundtidning?

I BG Institutes månatliga kundtidning Kompetens får du intervjuer med juridiska experter,
nyheter, artiklar, roliga event och nya kurser i vårt utbud.

BOKFÖRINGSLAGEN FÖR EKONOMICHEFER
– UNDVIK BOKFÖRINGSBROTT
Du som bokför eller ansvarar för ett företags bokföring måste
känna till vad bokföringslagen kräver. Du frias inte genom att
säga ”det hade jag ingen kunskap om”. Åklagaren behöver
inte visa att du av uppsåt begått brottet. De allra flesta
som döms för bokföringsbrott har dömts p.g.a. att de varit
oaktsamma, det vill säga de har inte känt till eller förstått när
brottet begicks.

Välkommen att registrera dig till nyhetsbrevet
– anmäl dig på hemsidan.

I kursen kommer de subjektiva och objektiva rekvisiten av
bokföringsbrottet enligt 11 kap. 5 § brottsbalken att gås
igenom. Tyngdpunkten ligger på det så kallade effektrekvisitet, det vill säga vilken omfattning och effekt felen/
bristerna i bokföringen måste ha för att ett bokföringsbrott
ska anses begånget. Eftersom bokföringsbrottet förutsätter
ett åsidosättande av bokföringsskyldigheten enligt
bokföringslagen kommer denna att gås igenom i dess olika
delar.
Föreläsare:
Sigurd Elofson, revisor
25 april 2019, Stockholm
09 maj 2019, Göteborg
16 maj 2019, Malmö

kurser med de bästa föreläsarna inom respektive område.”
”Annorlunda och intressanta
Tidigare kursdeltagare, Ekonomipartner Umeå AB
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BG Institute är en del av Blendow Group – läs mer hos:

blendow.se / dagensjuridik.se / alltomjuridik.se
lexnova.se / legallyyours.se / legallylady.se / legalcareer.se

