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Regnskabskonference om 
årsregnskabsloven og IFRS

Konferencens første del vil fokusere på danske regnskabsforhold. Få 
herunder en opdatering på nyheder af relevans for aflæggelse af 2005 
årsrapporten samt en orientering om de ændringer af årsregnskabslo-
ven, som forventes i løbet af efteråret 2005. Endvidere gennemgås en 
række praktiske regnskabsmæssige problemstillinger. 

Herudover vil der på konferencen blive givet en orientering om sene-
ste nyt vedrørende de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som 
børsnoterede virksomheder skal følge fra 2005. Bliv ajour med den 
seneste udvikling, herunder IASB’s forslag om ændring af standarderne 
om virksomhedsovertagelser og om hensatte forpligtelser. Begge forslag 
vil ændre væsentligt ved den regnskabsmæssige behandling af disse 
forhold og vil derfor samtidig være tema for den traditionelle debat om 
tidens aktuelle regnskabsemner. Endelig vil der på konferencen være en 
opdatering på hvad der rører sig på den europæiske regnskabsscene.  

Sted	
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

Tilmelding
Du kan tilmelde dig regnskabskonferencen via 
hjemmesiden www.deloitte.dk, via e-mail til 
lgroenvold@deloitte.dk eller ved at udfylde og 
returnere det vedlagte tilmeldingskort pr. post 
eller pr. fax 33 76 39 90 eller kontakte Lillian 
Grønvold på tlf. 33 76 38 10.

Sidste	tilmeldingsfrist
Onsdag den 23. november 2005.

Praktiske oplysninger

Konferencen
Konferencen er gratis.

Parkering
Ved indkørslen til Radisson SAS Scandinavia 
Hotel er der ”bom-indkørsel”. Ved ”bom-
indkørslen” trækkes en p-billet, som kan valide-
res hos portieren eller på 1. sal ved konference-
skranken, således at du undgår at skulle betale 
p-afgiften. Dette skal ske ved ankomst og se-
nest en ½ time efter P-billettens udstedelse. 

Dato	og	tidspunkt 
Torsdag den 1. december 2005 kl. 13.30 
– 16.30, efterfulgt af et let traktement.  



Som omtalt på regnskabskonferencen sidste år blev de første 
væsentlige ændringer til årsregnskabsloven vedtaget allerede i 
foråret 2004.  Som led i regeringens målsætning om lettelse af 
de administrative byrder for især mindre og mellemstore virk-
somheder udsendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i sommeren 
2005 et høringsudkast om væsentlige yderligere ændringer af 
årsregnskabsloven. Et egentligt lovforslag om ændring af loven 
forventes fremsat ultimo oktober eller primo november 2005.  
Vi orienterer om de planlagte lovændringer og de lempelser for 
specielt mindre og mellemstore virksomheder, som ændringerne 
medfører.

Vi fortæller endvidere om nogle af de praktiske regnskabsmæs-
sige problemstillinger, som vi er stødt på i det forløbne år ved an-
vendelsen af årsregnskabsloven. Herunder omtales bl.a. de regn-
skabsmæssige konsekvenser af de nye regler om sambeskatning. 
Der vil forud for dette indlæg være en kort præsentation af de 
nye sambeskatningsregler ved Deloitte Skat.

 

International Accounting Standards Board (IASB) har i løbet af 
2005 udsendt en række nye standarder og fortolkninger, lige-
som der bl.a. er udsendt forslag om ændring af standarderne 
vedrørende  henholdsvis virksomhedsovertagelser (IFRS 3) og 
hensatte forpligtelser (IAS 37). Der er tale om forslag som, hvis 
de godkendes i den foreliggende form, vil ændre den regn-
skabsmæssige behandling af såvel virksomhedsovertagelser som 
hensatte forpligtelser ganske væsentligt.

Vi giver et overblik over de væsentligste forhold i de nye og 
ændrede standarder samt udsendte ændringsforslag, som især 
børsnoterede virksomheder bør være opmærksomme på.

Hvad sker der på regnskabsområdet netop nu - og hvordan vil 
det påvirke din virksomhed? Få en opdatering om de seneste 
nyheder.
 
Årets tema for diskussion med salen er som omtalt i indlednin-
gen forslaget om væsentlige ændringer af reglerne for virksom-
hedsovertagelser i IFRS 3 og forpligtelser i IAS 37. Diskussionen 
vil foregå i sammenhæng med præsentationen af disse hørings-
udkast.
 
Efter afslutningen af indlæggene vil der være et let traktement. 

Program

Registrering	og	velkomst

Danske	regnskabsforhold

Pause

International	Financial	
Reporting	Standards	(IFRS)	
	

Den	europæiske	
regnskabsscene

Aktuelt	regnskabsemne

Afslutning



Foredragsholdere

Stig	Enevoldsen

Jan	Peter	Larsen

Henrik	Z.	Hansen

Martin	Faarborg

Medlem af
Deloitte	Touche	Tohmatsu

Deloitte kontorer i
Storkøbenhavn
H. C. Andersens Boulevard 2
1780 København V
Tlf. 33 76 33 33
Fax 33 76 39 93
E-mail h.c.andersen@deloitte.dk

Tuborg Havnevej 18
2900 Hellerup
Tlf. 35 25 25 25
Fax 35 25 20 01
E-mail hellerup@deloitte.dk

Klædemålet 9
2100 København Ø
Tlf. 39 17 03 33
Fax 39 27 03 33
E-mail klaedemaalet@deloitte.dk

Datavej 58
3460 Birkerød
Tlf. 45 94 50 00
Fax 45 94 50 99
E-mail birkeroed@deloitte.dk

De tre førstnævnte kontorer flytter pr. 28. 
november 2005 til en samlet adresse:

Weidekampsgade 6
2300 København S
Tlf. 36 10 20 30
Fax 36 10 20 40
E-mail deloittehuset@deloitte.dk


