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I de senere år er en række store virksom-
heder i Danmark overgået til at aflægge
årsregnskab efter IFRS – de tidligere IAS
standarder. Endnu flere overvejer at gøre
dette inden for de kommende år. EU-
kommissionen har i 2002 besluttet, at
børsnoterede virksomheder fra 2005 skal
aflægge koncernregnskaber i henhold til
IFRS. Mange virksomheder betragter over-
gangen til IFRS som en regnskabsteknisk
ændring, men overser helt eller delvist en
række konsekvenser af overgangen, her-
under:

• IT-systemtekniske komplikationer, som
ikke kun vedrører konsolideringssyste-
met men i lige så høj grad virksomhe-
dernes og datterselskabers hovedsyste-
mer

• Forandringsledelsesmæssige udford-
ringer, herunder en betragtelig træ-
ningsindsats af alle, der er involveret i
regnskabsaflæggelsen og rapporterin-
gen

• Påvirkning af de finansielle nøgletal,
der direkte kan have indflydelse på

kommunikationen til de finansielle
markeder

• Konsekvenser for budgettering og
intern rapportering herunder nøgle-
tal, der samtidig kan have indvirk-
ning på virksomhedens kompensa-
tionsstruktur

Overgangen til IFRS skal derfor ikke
kun ses som en ændring af regnskabs-
praksis men som et strategisk initiativ,
der kan have vidtrækkende konsekven-
ser for hele organisationen.

Deloitte & Touche er i april - juni 2003
vært for en konference over tre separate
dage, der behandler overgangen til af-
læggelse af årsregnskaber i henhold til
IFRS ud fra en strategisk, regnskabs-
mæssig og IT-systemmæssig synsvinkel.
Programmet for de tre dage fremgår af
denne folder.

Prisen for deltagelse i hele konferencen
er 2.500 kr. ekskl. moms pr. person til
dækning af direkte omkostninger. Til-
melding kan ske via vedlagte tilmel-
dingskort, hos Marianne Lund på tlf.
35 25 25 66 eller via e-mail til malund@
deloitte.dk.

Program dag 1
1. april 2003

Program dag 2
6. maj 2003

8.30 - 9.00 Morgenkaffe og registrering

9.00 - 10.00 IASB/IFRS - seneste nyheder og internationale udviklingstendenser m.v.

10.00 - 10.30 Finansielle instrumenter, IAS 39 (del 1)

10.30 - 10.45 Kaffepause

10.45 - 12.00 Finansielle instrumenter, IAS 39 (del 1)

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 14.45 Finansielle instrumenter, IAS 39 (del 2)

14.45 - 15.00 Kaffepause

15.00 - 15.30 Dokumentation og interne procedurer under IAS 39

15.30 - 16.30 Valutaomregning af investeringer i datterselskaber, IAS 21 - ændring til
funktionel valuta

Program dag 3
3. juni 2003

8.30 - 9.00 Morgenkaffe og registrering

9.00 - 9.40 Præsentation af et IAS regnskab, IAS 1, IAS 7 og IAS 14

9.40 - 10.30 Personaleydelser, herunder pensioner, IAS 19

10.30 - 10.45 Kaffepause

10.45 - 11.15 Immaterielle anlægsaktiver, IAS 38 og ED 3

11.15 - 12.00 Værdiforringelse af goodwill, IAS 36 og ED 3

12.00 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.30 Værdiforringelse af aktiver, bortset fra goodwill, IAS 36

13.30 - 14.15 Segmentoplysninger, IAS 14. Ophørende aktiviteter, IAS 35

14.15 - 14.30 Praktiske værktøjer: Modelregnskaber, checklister og publikationer

14.30 - 14.45 Kaffepause

14.45 - 15.45 Påvirkninger i intern styring og intern regnskabsaflæggelse i for-
bindelse med introduktion af IFRS i en virksomheds regnskabs-
aflæggelse, herunder regnskabsrapportering, change management
aspekter og performance management

15.45 - 16.15 Finansielle politikker og procedurer samt rapporteringsformater

16.15 - 16.30 Afrunding

8.30 - 9.00 Morgenkaffe og registrering

9.00 - 9.05 Velkomst

9.05 - 9.50 Introduktion til IASB og EFRAG, herunder struktur, organisering,
børstilsyn, konvergens og arbejdsprogram inden 2005

9.50 - 10.05 Kaffepause

10.05 - 11.20 Gennemgang af indhold og elementer i forbindelse med overgang til
IFRS, herunder projektstyring og tidsplan

11.20 - 12.00 Fokusområder ved overgang til IFRS - Overgang nu eller senere?

12.00 - 12.45 Frokost

12.45 - 14.00 Førstegangsudarbejdelse af et IFRS regnskab, ED 1

14.00 - 14.30 Virksomhedssammenslutninger og goodwill, IAS 22 og ED 3

14.30 - 14.45 Kaffepause

14.45 - 15.30 Virksomhedssammenslutninger og goodwill, IAS 22 og ED 3

15.30 - 16.30 Aktiebaseret aflønning, ED 2
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Forår 2003

Konference

Foredragsholderne
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Bestyrelsesmed-
lem i IASB, med-
forfatter af IAS 39 samt:

Mød blandt andet John T. Smith,
bestyrelsesmedlem i IASB og
medforfatter af IAS 39

Vejen til de internationale

regnskabsstandarder - IAS/IFRS

Yderligere information om de internationale
regnskabsstandarder kan ses på www.iasplus.com.
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