Econa
AVD. TROMS OG FINNMARK

inviterer torsdag 5. januar 2012
til årets møteplass for økonomi og ledelse i nord.
Vi fortsetter suksessen fra tidligere år
ved å gjennomføre Skatte- og økonomikonferansen 2012
som et samarbeid med revisorfirmaene.

Torsdag 5. januar 2012
kl. 08:30 – 16:00 Rica Ishavshotell

TIDSPUNKT

AGENDA

08:00-08:30

Registrering og en kopp kaffe/te

08:30-08:40

Velkommen. Leder i Econa Troms og Finnmark

08:40-09:15
		
		

Makroøkonomiske utsikter for nordnorsk næringsliv

09:15-09:30

Pause

Foredragsholder: Hans Olav Karde, administrerende direktør, 				
SpareBank 1 Nord-Norge

09:30-10:15
Viktige nyheter innenfor områdene skatt - og selskapsrett
		Foredragsholder: Stig Bjørklund, partner/advokat, KPMG law
10:15-10:30

Pause

10:30-11:30

LEAN- Jakten på forbedringer
Hvordan kan LEAN-metodikk
benyttes ved forbedring av administrative prosesser
		
Hva er LEAN og hvordan jobbe
med prosessforbedringer basert på
LEAN
Hvordan etablere en kultur for kontinuerlig forbedring - konsekvenser
for måten å lede på?
Praktisk case: LEAN i SpareBank 1
Nord-Norge
Foredragsholdere:
Øyvind H. Kjelstrup, direktør PwC,
Kristin Vangdal, leder for Linjeservice,
SpareBank 1 Nord-Norge

11:30-12:30

Lunsj

www.econa.no

Siste nytt innen MVA-området
Skatteetatens fokusområder
Innskjerpinger av justeringsreglene
Hvilke forhold fremkommer av
statsbudsjettet?
Foredragsholder:
Anniken Skogly, advokat, PwC

12:30 -13:30

Budsjett eller prognoser?

Planlegging av generasjonsskifte

Hvilke typer prognoser finnes?
Forutsetninger for å lykkes med
prognoser

Planlegging av generasjonsskifte tidsperspektiv
Modeller for overføring til neste generasjon
Skatte- og arveavgiftsmessige
tilpasninger

Det er mange selskaper som velger
å gå bort fra tradisjonell budsjettering
og over til bruk av prognoser.

Foredragsholder:
Ole Petter Tennfjord, manager,
Financial Management KPMG

Et vellykket generasjonsskifte er et
godt planlagt generasjonsskifte.
Viktige vurderinger:

Foredragsholder:
Kurt Egil, advokat, Ernst & Young

13:30-13:45

Pause

13:45-14:45

Brutte forventninger,
feilbeslutninger og forsømmelser...styreansvar?

Tap på fordring i næring –
Den vanskelige grensen ift.
skattemessig fradragsføring

De alminnelige vilkår rammer for
erstatnings- og straffeansvar
Økonomiske utfordringer, forholdet
til nærstående, transaksjoner og
andre situasjoner der ansvaret
aktualiseres
Ansvaret knyttet til styreverv i konsernforhold

Hva skal til for at det skal foreligge
fradragsrett ?
Hvilke varslede endringer i reglene står
vi ovenfor ?

I hvilke tilfeller er styrets forvaltning
så mangelfull at det kan bli tale om et
personlig erstatnings- eller straffeansvar for det enkelte styremedlem?

Foredragsholder:
Ole-Martin Andreassen, advokat/
partner, Steenstrup Stordrange DA
14:45-15:00

Mange virksomheter er finansiert med
lån fra aksjeeierne. Ved tap på slike lån
reises mange vanskelige spørsmål om
skattemessig fradragsrett.

Foredragsholdere:
Tor Willumsen, senior skattejurist,
Skattedirektoratet
Tom Johansen,
advokatfullmektig, Ernst & Young

Pause

15:00-15:45
NOFI – Hvordan lykkes internasjonalt og skape unik kompetanse
		
Noen faktorer som gjør at en produksjonsbedrift i utkanten klarer seg også i det
		
globale markedet ?
		
		Foredragsholder:
		
Dag Nilsen, Utviklingssjef, NOFI

www.econa.no

Torsdag 5. januar 2012 kl. 08:30 – 16:00
Rica Ishavshotell, Tromsø
Registrering fra kl. 08:00

Påmeldingsfrist

Fredag 30. desember 2011

Påmelding

Sendes til econa.tromsogfinnmark@gmail.com
Skriv navn, firma, fakturaadresse
Velg foredrag ved påmelding

Konferanseavgift

Ordinær pris kr. 1 950,Studentmedlemmer kr. 450,Konferanseavgiften dekker lunsj og fyldig kursdokumentasjon

Overnatting

Hotellrom kan bestilles via Rica Ishavshotell
Telefon 77 66 64 00

www.econa.no

