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Formålet med IFRS Update 2016 

På KPMGs IFRS Update 2016 får du det du trenger for å fylle din rolle  
som en viktig bidragsyter knyttet til ditt foretaks finansielle rapportering 
– både i dag og fremover. 

Møt våre fremste ressurser som både via plenums- og ulike parallell-
sesjoner gir deg nyttig innsikt i årets viktigste tema innen IFRS, 
årsregnskap og regnskapstilsyn.

Senere i høst vil du få tilbud om enda mer faglig påfyll  
– da spisset mot det som er aller mest sentralt for årsrapporten 2016.

Meld deg på IFRS Update 2016 i dag!

Arne Frogner Lars I. Pettersen
Administrerende direktør i KPMG Konferanseleder
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Program 

Mer fokuserte årsregnskap for handels- og industriforetak
Mona Larsen og Kara Gilliland 

Kvaliteten på noteopplysninger i årsregnskapet har blitt kommentert i noen tid. Standardsettere, 
regulatorer og andre fremfører bekymringer om at noteopplysninger mangler klarhet, ikke er tilstrekkelig 
relevant og at standardtekst blir brukt. Enkelte selskaper har iverksatt tiltak for å forbedre sin finansielle 
rapportering, andre har ikke begynt men bør vurdere de fordelene mer «moderne» rapportering kan ha. 
Mona og Kara vil dele sine tanker og innsikter på dette området og gi dere eksempler på hvordan noen 
selskaper har taklet denne utfordringen. 

Språk: Engelsk

IFRS 9 Finansielle instrumenter  
– Utfordringer i praksis for finansielle foretak
Geir Moen og Lars I. Pettersen

Av utgitte standarder er IFRS 9 Finansielle instrumenter kanskje den 
viktigste standarden for finansielle foretak. I denne gjennomgangen  
ser vi nærmere på 10 aktuelle spørsmål som for tiden er oppe til 
diskusjon, og gir deg våre tanker om hva løsningene kan være.

Språk: Norsk

Tales from the Front – IFRS 9
Steven Hall og Ryan Jong

IFRS 9 Finansielle instrumenter er spesielt utfordrende for banker 
når det gjelder de nye reglene om verdifall. KPMG er på tvers av det 
kontinentale Europa mye involvert i implementeringen av IFRS 9  
i en rekke banker, fra store GSIFI institusjoner til mindre nyere banker, 
enten som revisorer eller som strategiske rådgivere. Vi ønsker å dele 
vår erfaringen fra å ha jobbet med banker i å snu standarden fra noe 
teoretisk til noe praktisk og konkret for din organisasjon.

Språk: Engelsk

IFRS 16 Leieavtaler – Utfordringer i praksis
Brian O’Donovan og Dave Vijfvinkel

IFRS 16 ble utgitt i januar 2016 og vil endrer måten en leietaker regnskapsfører en leieavtale. Standarden, 
som må brukes senest 1. januar 2019, reiser mange spørsmål. I denne gjennomgangen ser vi nærmere  
på noen av de mer utfordrende områdene av IFRS 16, som for eksempel å identifisere leietransaksjoner, 
de viktigste vurderingene og estimatene som må gjøres, utfordringer ved overgangen til IFRS 16 og 
mulige forretningsmessige effekter.

Språk: Engelsk

     Pause (kaffe, te). Finn ditt rom FINANSINSTITUSJONER 

     Pause (kaffe, te). Finn ditt rom

KPMG – kompetanseutvikling – KPMGs løfte 
Arne Frogner 

KPMGs administrerende direktør åpner dagen og utdyper hva KPMG  
legger i sitt løfte om kompetansetilførsel til kunder og andre forbindelser.

Språk: Norsk

IFRS: Hot Topics
Lars I. Pettersen

Norge har hatt en økonomisk utvikling de siste par årene som skaper utfordringer også regnskapsmessig. 
I denne gjennomgangen fokuserer Lars på de mest sentrale spørsmålene som diskuteres. Lars gir sitt 
syn på temaet slik at du er oppdatert på hva som er de sentrale spørsmålene slik at du kan bringe dette 
videre til ditt foretak. 

Språk: Norsk
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Ny norsk regnskapsregulering
Jan Aastveit

Norge er i ferd med å få helt ny regnskapsregulering. Reguleringen vil i utgangspunktet påvirke alle med regnskapsplikt.  
Per 1. januar 2015 var det 402.500 foretak i Norge hvorav ca. halvparten var aksjeselskap. Formålet med denne 
gjennomgangen er å gi deg en oversikt over hva som er på vei slik at du kan møte fremtiden godt forberedt.

Språk: Norsk

Hva bør du ta med deg fra dagen?
Lars I. Pettersen

Etter en intens dag med mange sentrale budskap drar Lars det hele sammen til 5 sentrale budskap som du må ta med 
deg videre.

Språk: Norsk

     Pause (kaffe, te). Finn ditt rom

     Pause (kaffe, te). Finn ditt rom

IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder  
– Hot topics og utfordringer i praksis 
Irina Ipatova og Pernilla Lundqvist

Det er på tide å stupe inn i den nye inntektsstandarden 
(IFRS 15) som trer i kraft senest 2018. I denne og neste 
sekvens ser vi nærmere på noen av de utfordringene 
innføringen av den nye standarden kan medføre. 
Uansett om du har et prosjekt i gang eller akkurat 
kommet i gang, vil denne gjennomgangen gi deg  
nyttig innsikt i utvalgte sentrale utfordringer. 

Språk: Engelsk
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IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder  
– Hot topics og utfordringer i praksis (forts.) 
Irina Ipatova og Pernilla Lundqvist
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Sentrale regnskapstilsynssaker  
– Finanstilsynet og ESMA 
Peggy T. Berner

Finanstilsynet i Norge og i andre land gjør årlig 
gjennomgang og kontroll av årsregnskap. Formålet med 
denne gjennomgangen er å sette søkelyset på noen av 
de sentrale funnene gjort av Finanstilsynene.

Språk: Norsk

IFRS 9 Finansielle instrumenter  
– Utfordringer i praksis for industri-  
og handelsforetak
Geir Moen og Lars I. Pettersen

IFRS 9 Finansielle instrumenter er en av flere viktige 
standarder som industri og handelsforetak må 
forholde seg til seneste fra 1. januar 2018. I denne 
gjennomgangen ser vi nærmere på 10 aktuelle 
spørsmål som for tiden er oppe til diskusjon,  
og våre tanker om hva løsningene kan være.

Språk: Norsk

Tales from the Front (forts.)
Steven Hall og Ryan Jong

Se over

Leasing
Brian O’Donovan

Denne gjennomgangen vil fokusere på effektene  
IFRS 16 kan ha på finansinstitusjoner. Temaer  
vil omfatte vurdering av de subtile endringene  
i utleiers regnskap, innvirkning på motparter i sale  
and leaseback transaksjoner, innvirkning på eiere  
av investeringseiendom samt kommentarer til  
mulige forretningsmessige effekter. 

Språk: Engelsk
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Påmelding 

Pris: 2 000 kroner per deltaker

Påmeldingsfrist: 1. september

For mer informasjon og påmelding: http://kurs.kpmg.no/2079568

Det tas forbehold om mulige endringer i programmet.

http://kurs.kpmg.no/2079568

