Kursusindbydelse
- Landbrugsseminar 2018
For landbrugserhvervets rådgivere og finansielle
samarbejdspartnere med særligt fokus på afvikling,
generationsskifte og omstrukturering.
Denne kursusindbydelse med kursusprogram er særligt rettet til landbrugets
økonomi- og virksomhedsrådgivere og revisorer, finansielle samarbejdspartnere og landbrugsmæglere.
Der er tale om et 2-dageskursus, hvor programmet også giver mulighed for at
deltage enten kun dag 1 eller dag 2. På dag 1 er der to parallelle delkursusforløb, hvor det ene spor særligt relaterer sig til insolvente afviklinger, og hvor det
andet spor særligt relaterer sig til solvente generationsskifter og omstruktureringer. På seminaret vil du møde såvel interne som eksterne oplægsholdere, der
alle har et solidt teoretisk og praktisk kendskab til de udfordringer, landbrugserhvervet kæmper med.

TID OG STED
Torsdag den 6. og fredag
den 7. december 2018.
Hotel Skarrildhus
Sdr. Ommevej 4, Skarrild
6933 Kibæk

De enkelte oplæg vil, i det omfang det er muligt, tage afsæt i praksisbaserede
eksempler og problemstillinger, og oplægsholderne giver deres bud på
løsningen af disse udfordringer - også i situationer, hvor retsstillingen ikke er
endeligt afklaret.
Programmet honorerer de krav, der stilles til bl.a. advokaters, revisorers og
ejendomsmægleres efteruddannelse.
Ved deltagelse begge kursusdage er overnatning i enkeltværelse, middag og
aftenkaffe første kursusdag inkluderet i prisen.
Der gives rabat, dels ved tilmelding senest mandag 29. oktober 2018 kl. 14.00,
dels ved flere tilmeldte fra samme firma – se programmet på de følgende sider.
Venlig hilsen
DAHL P/S

Inger Marie Dam
Advokat
imd@dahllaw.dk
dir. tlf: 88 91 92 48
mobil: 27 78 34 10
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Birgitte Jørgensen
Advokat, ph.d.
bij@dahllaw.dk
dir. tlf: 88 91 94 45
mobil: 26 21 93 10

Bent Ramskov
Advokat (H), ph.d., HD-R
bra@dahllaw.dk
dir. tlf: 88 91 92 57
mobil: 20 12 08 30

Jens Paulsen
Advokat (H)
jpa@dahllaw.dk
dir. tlf: 88 91 92 25
mobil: 40 35 81 51
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Program: Dag 1
Torsdag den 6. december 2018

09.00 Morgenkaffe
09.30

Velkomst og introduktion af dagens program (JPA)

09.40

Gældsstyrelsens rolle ved insolvensbehandling - hvad kan man forvente? (ABA)
■■ Kort om Gældsstyrelsens organisation - Insolvens i Gældsstyrelsen
■■ Gældssanering
■■ Frivillig akkord
■■ Tvangsakkord i rekonstruktion
■■ Konkurs

10.15

Pause - efterfølgende inddeling i rødt og blåt hold

RØDT HOLD

BLÅT HOLD

Landbrugspant (IMD, BIJ, JPA)
■■ Modregnet balance
■■ Ejendomspant og udstrækningen af erhvervstilbehørsreglen
i tl. § 37
■■ Pant, samdriftede og forpagtede ejendomme
■■ Høstpant
■■ Virksomhedspant
■■ Pant i betalingsrettigheder - U2017.3260VL
■■ Pant i EU-støtte - VL 1445.2017, 6. afd., af 03.09.2018

Virksomhedsstruktur og finansiering (BRA, MHA)

11.20

Pause

Pause

11.30

Retlig interesse i insolvensbehandling (IMD, JPA)

Virksomhedsstruktur og finansiering fortsat

10.35

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Virksomhedsstrukturer i landbruget
Belåningsprocenter for realkredit
Sikkerhedsoversigt – hvilke sikkerheder kan stilles?
Hvad er mulige sikkerheder for bank og realkredit?
Hvad er gode/dårlige sikkerheder for bank og realkredit?
Hvad er selskabsretligt muligt og lovligt?
Hvad er skatteretligt muligt og lovligt?

Fristdag før eller efter afvikling/salg
Er insolvensbehandling af lønmodtagere mulig?
Situationer, hvor der ikke længere er aktiver
Undersøgelse af dispositioner før afvikling/salg
Afbrydelse af retten til underskudsfremførelse

12.15

Frokost

Frokost

13.15

Frivillig akkord (IMD, JPA)
■■ Sondring: Fortsat drift med indefrysning/akkord
- frivillig akkord, afvikling og akkordering
■■ Kræver accept fra alle kreditorer
■■ Hensigtsmæssigt med uformelt panthaverkreditorudvalg
■■ Skal respektere konkurslovens ligelighedsprincip
■■ Stille/helt stille akkordforhandling?
■■ Finansieringstilsagn?

Omstrukturering (BRA)
■■ Fra personligt drevet landbrug til selskab
■■ Sælgers eller købers marked?
■■ Hvorfor omstrukturering af virksomhedsform?
■■ Hvilke udfordringer er der ved overgang fra personligt
drevet virksomhed til selskab?
■■ Omstrukturering af selskaber – hvad kan man? – f.eks.
fusion og spaltning
■■ Omstrukturering af selskaber – hvorfor skal man ændre
på strukturen?
■■ Hvilke særlige juridiske og finansieringsmæssige forhold skal der tages hensyn til?

14.00

Pause

Pause

14.10

Gældssanering - særligt i forbindelse med konkurs (JPA)
■■ Sondring: Gældssanering uden for konkurs ktr.
gældssanering i forbindelse med konkurs
■■ Hovedgældssaneringsbetingelserne
■■ Skæringstidspunktet
■■ Gældssaneringshindrende forhold
■■ Gældssaneringskarantæne
■■ Hvornår i konkursprocessen?

Omstrukturering fortsat

15.00

Pause

Pause
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Program: Dag 1 fortsat
Torsdag den 6. december 2018

15.20

Skatte - og momsrelaterede udfordringer ved insolvensbehandling (IMD, JPA)
■■ Skat og skæringsdag
■■ Skatteårets udelelighed
■■ Retserhvervelsesprincippet
■■ Særligt om andelshavertilgodehavender - rateudbetalinger
■■ Konkursindkomst - skattefrihed?
■■ Moms og skæringsdag - kravets status

16.05

Pause

16.15

Ledelse i landbruget - nu og i fremtiden (BSN)
■■ Er der penge i at arbejde med strategi og handlingsplaner?
■■ Har landmænd, som arbejder med strategier og
handlingsplaner, en bedre indtjening?

17.00

Dagens faglige program er slut

17.45

Ikke-fagligt indslag

19.00

Middag

OPLÆGSHOLDERE
Anders Barbré (ABA)
Chefkonsulent

Michael Haahr Andersen
(MHA)
Afdelingsdirektør

Brian Skov Nielsen (BSN)
Afdelingsdirektør

Johannes Elbæk (JEL)
Landbrugsdirektør

Johs Enevoldsen (JEN)
Registreret revisor

Jens Paulsen (JPA)
Advokat (H)/Partner

Inger Marie Dam (IMD)
Advokat

Birgitte Jørgensen (BIJ)
Advokat, PH.D./Partner

Bent Ramskov (BRA)
Advokat (H) PH.D., HD-R/Partner
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Program: Dag 2
Fredag den 7. december 2018

Fra
07.15

Morgenmad

08.30

Omstødelse - udvalgte problemstillinger (BIJ)
■■ Sondring mellem objektive og subjektive
omstødelsesgrunde - pengeinstitutters status
■■ Dispositioner mellem nærstående - skærpede regler
■■ Udlæg og virksomhedspant - 3-dagesfrist
■■ Fristdag primært for at hindre omstødelse (midlertidig) finansiering

Anders Barbré (ABA)

09.15

Pause

Afdelingsdirektør

09.30

Afviklingsmodeller - statusoversigt - nye domme m.v. (IMD, JPA)
■■ Konkurs
■■ Rekonstruktionsbehandling
■■ Frivillig akkord
■■ Brugeligt pant
■■ Uigenkaldelig salgsfuldmagt
■■ Deponeret konkursbegæring

10.15

Pause

10.30

Sideskifte (JEL)
■■ Forundringer ved skifte fra rådgivning til bank
■■ Landbrugets primærrådgivere set fra den anden side
af skrivebordet
■■ Ønsker til landbrugets primærrådgivere?
■■ Ønsker til lovgivningen?

11.15

Pause

11.30

Rekonstruktion, særligt med henblik på afvikling/salg (JEN, JPA,
IMD)
■■ Sondring: Rekonstruktion og fortsat drift ktr.
rekonstruktion med salg og akkord
■■ Hvornår er rekonstruktion relevant?
■■ Hvem bestemmer under rekonstruktionsbehandling?
■■ Frit valg ved videreførelse/ikke-videreførelse af
gensidigt bebyrdende aftaler
■■ Panthaverregnskab og omkostninger
■■ Panthavernes sikkerhed/tryghed

12.15

Frokost

13.15

Rekonstruktion - fortsat, herunder rekonstruktion (tvangsakkord)
på gældssaneringsvilkår (JPA)

14.00

Dagens program er slut

OPLÆGSHOLDERE
Chefkonsulent

Michael Haahr Andersen
(MHA)

Brian Skov Nielsen (BSN)
Afdelingsdirektør

Johannes Elbæk (JEL)
Landbrugsdirektør

Johs Enevoldsen (JEN)
Registreret revisor

Jens Paulsen (JPA)
Advokat (H)/Partner

Inger Marie Dam (IMD)
Advokat

Birgitte Jørgensen (BIJ)
Advokat, PH.D./Partner

Bent Ramskov (BRA)
Advokat (H) PH.D., HD-R/Partner
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Praktisk information
MÅLGRUPPE
Landbrugserhvervets rådgivere og finansielle samarbejdspartnere, særligt økonomi- og virksomhedsrådgivere og revisorer, advokater, finansielle samarbejdspartnere og landbrugsmæglere.
FORMÅL
Formålet er på baggrund af praksisbaserede eksempler at opdatere deltagerne på status i forhold til
afviklinger, generationsskifter og omstruktureringer,
herunder håndteringen af moms- og skattemæssige
udfordringer ved såvel insolvensbehandling som ved
solvente tiltag.
INDHOLD
Indholdet fremgår af ovenstående program, som er
påtænkt afviklet med størst mulig deltagerinvolvering;
bl.a. af denne grund er deltagerantallet begrænset i
forhold til tidligere år.

PRIS
Kursusprogrammet er tilrettelagt således, at deltagelse
den ene kursusdag ikke forudsætter deltagelse den
anden kursusdag.
■■ Første deltager pr. firma dag 1: 2.400 kr. ekskl. moms
■■ Første deltager pr. firma dag 2: 2.000 kr. ekskl. moms
■■ Anden deltager pr. firma dag 1: 2.100 kr. ekskl. moms
■■ Anden deltager pr. firma dag 2: 1.750 kr. ekskl. moms
■■ Yderligere deltagere pr. firma dag 1: 1.800 kr. ekskl.
moms pr. deltager
■■ Yderligere deltagere pr. firma dag 2: 1.500 kr. ekskl.
moms pr. deltager
HVOR?
Hotel Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, Skarrild, 6933 Kibæk
www.sinatur.dk/hoteller/hotel-skarrildhus/hotel
HVORNÅR?
Torsdag den 6. december 2018 fra kl. 09.30
(morgenmad fra kl. 09.00) til og med fredag den 7.
december 2018 kl. 14.00.

KURSUSPOINT
■■ For deltagelse i hele kurset gives 12,5 kursuspoint.
■■ For deltagelse dag 1 gives 7,5 kursuspoint.
■■ For deltagelse dag 2 gives 5 kursuspoint.
FORPLEJNING, KURSUSBEVIS M.V.
Begge dage serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Ved deltagelse begge kursusdage er overnatning i enkeltværelse, middag og aftenkaffe første
kursusdag inkluderet i prisen.
Der udleveres kursusmappe og kursusbevis.

TILMELDING OG TILMELDINGSFRIST
Tilmelding til kurset bedes ske ved udfyldelse af vedlagte tilmeldingsblanket, der snarest og senest
6. november 2018 sendes til Lone Falkenberg:
lfa@dahllaw.dk, tlf.: 88 91 92 70.

RABAT VED HURTIG TILMELDING
Tilmeldinger, der modtages senest mandag 29. oktober
kl. 14.00, præmieres med en rabat på 10 % af deltagerbetalingen.

AFBUD
Ved afbud efter 11. november 2018 opkræves et afbestillingsgebyr på 750 kr. pr. kursusdag pr. deltager.
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Tilmeldingsblanket
Tilmelding til landbrugsseminar 2018

Firmaoplysninger
Firma:
Adresse:

Deltageroplysninger
DELTAGER 1

DELTAGER 2

Navn:

Navn:

Tlf.:

Tlf.:

E-mail:

E-mail:

kursusdag 1

Rødt hold

Blåt hold

kursusdag 1

kursusdag 2

kursusdag 2

med overnatning

med overnatning

uden overnatning

uden overnatning

DELTAGER 3

DELTAGER 4

Navn:

Navn:

Tlf.:

Tlf.:

E-mail:

E-mail:

kursusdag 1

Rødt hold

Blåt hold

kursusdag 1

kursusdag 2

kursusdag 2

med overnatning

med overnatning

uden overnatning

uden overnatning

Rødt hold

Blåt hold

Rødt hold

Blåt hold

Underskrifter
Jeg giver tilladelse til, at kursusinvitationer og andet fagligt materiale, der relaterer
sig til rådgivning over for landbrugserhvervet, kan sendes til mig pr. e-mail:

DELTAGER 1

DELTAGER 2

(Underskrift)

(Underskrift)

DELTAGER 3

DELTAGER 4

(Underskrift)

(Underskrift)
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