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Nr. 4 – April 2011
Invitation til gratis seminar for DM medlemsvirksomheder - Undgå
tab på debitorer
Vi har modtaget denne invitation fra vores juridiske samarbejdspartner
Advokatgruppen.
Inkassogruppen/Advokatgruppen gør alt for at redde dine udeståender i
land, når de er kommet ud på dybt vand - men hvad kan du selv gøre
for at forhindre, at det kommer så vidt, og hvad kan du gøre for at hjælpe til, hvis det alligevel ender med inkasso?
Det vil vi gerne fortælle dig om
tirsdag 17. maj 2011 kl. 13.30 – 16.30 på Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens, eller
tirsdag 24. maj 2011 kl. 13.30 – 16.30 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved.
Seminarerne er gratis for vores kunder og byder - ud over kaffe, te og
kage - på indlæg af eksperter på hver deres felt. Seminarerne vil være
meget praktisk orienteret og foregå helt uformelt, der vil være mulighed
for at stille spørgsmål, og når dagen er slut, vil du være langt bedre rustet til at undgå tab på debitorer.
1. Først vil Brian Nygaard Oswald fortælle om bl.a. identifikation af
debitorer, renteberegning, rykkerskrivelser, inkassovarsel, inkasso og
forældelse.
Brian er advokat i Advokatgruppen, men arbejder udelukkende med at
holde kurser og skrive bøger og artikler om inkasso og forældelse. Han
er uden tvivl den mest benyttede formidler i Danmark indenfor disse
områder.
2. Derefter tager Henry Gregersen temperaturen på debitorers generelle betalingsvilje og -evne lige nu og fortæller om, hvordan man kan
benytte et skyldnerregister til at mindske risikoen for tab på debitorer.
Henry er Credit Executive hos DebitorRegisteret og har arbejdet i kreditinformationsbranchen siden 1995.
3. Til sidst er det Henrik Reventlows og Ole Møller Lauritzens tur. De
vil bl.a. orientere om, hvornår og hvordan man afskriver en uerholdelig
fordring regnskabsmæssigt, skattemæssigt og momsmæssigt, herunder
de ny regler om selskabers anvendelse af lagerprincippet ved opgørelse af tab på debitorer – og dermed får hurtigere skattemæssigt fradrag
for tabet.
Henrik og Ole er begge statsautoriserede revisorer hos Deloitte.
Der er mulighed for at tilmelde 1 eller 2 deltagere fra hver virksomhed.
Tilmelding sker ved senest den 1. maj 2011 at sende en e-mail til
post@inkassogruppen.dk eller et brev til Advokatgruppen, Åboulevarden 31, 8000 Århus C.
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Side 2
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en udbytterig - og gratis - eftermiddag.
Med venlig hilsen
Inkassogruppen/Advokatgruppen
Invest ApS, Arosgården
Åboulevarden 31, 5., 8000 Århus C
Telefon 7010 1330, Telefax 7021 1330
post@inkassogruppen.dk
www.inkassogruppen.dk

Tilmeldingsblanket
Invitation til gratis seminar for DM medlemsvirksomheder
- Undgå tab på debitorer
Sæt kryds
___ Tirsdag den 17. maj 2011,
___ Tirsdag den 24. maj 2011,
Tilmeldingsblanketten sendes til:
post@inkassogruppen.dk eller et brev til Advokatgruppen, Åboulevarden 31, 8000 Århus C
________________

Stilling

________________________________
Navn

___________________________________________________

E-mail

________________

Stilling

________________________________
Navn

___________________________________________________

E-mail

________________

Dato

________________________________
Firmanavn/Stempel og underskrift

Seneste tilmelding: 1. maj 2011
MH/hhh 2011.04.11

