Program
08:15

Hot Topics
Ståle Christensen
Norge har hatt en økonomisk utvikling de siste par årene som skaper utfordringer også regnskapsmessig. I
denne gjennomgangen fokuserer Ståle på de mest sentrale spørsmålene som diskuteres. Ståle 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.

09:00
09:10

Pause
Alternative resultatmål: Erfaringer fra praksis
Anfinn Fardal
En stadig økende bruk av alternative resultatmål i forbindelse med den finansielle rapporteringen har medført
et behov for retningslinjer og har gitt opphav til oppfølging av tilsynsmyndigheter. Vi ser nærmere
på retningslinjene og hvordan alternative resultatmål rapporteres av selskaper i og utenfor Norge.

10:00
10:10

11:10

Tilsynssaker
Knut Olav Karlsen

Språk: Norsk

Pause
IFRS 9 Finansielle instrumenter – for industriforetak, med hovedfokus på sikringsbokføring
Lars, I. Pettersen
I denne gjennomgangen av IFRS 9 Financial Instruments vil Lars fokusere på effektene IFRS 9 vil ha for
industriforetak. Hovedfokuset vil være på de større endringene sammenlignet med IAS 39 – som mer bruk av
virkelig verdi for finansielle eiendeler, nedskrivningsvurdering av kundefordringer og sikringsbokføring.

12:00

Språk: Norsk

Pause

I denne gjennomgangen vil Knut Olav se nærmere på nytt fra regulatoriske tilsynsorganer, inkludert nyere
sentrale tilsynssaker.

11:00

Språk: Norsk

Lunsj

Språk: Norsk

13:00

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
Jan Aastveit
Tiden går. Om kun få måneder vil den nye inntektsføringsstandarden IFRS 15 endre måten flere foretak
regnskapsfører salgskontrakter. Denne gjennomgangen fokuserer på de viktigste problemstillingene, og vil
hjelpe deg å komme i mål med ditt IFRS 15 implementeringsprosjekt.
Språk: Norsk

14:00
14:10

Pause
IFRS 16 Leieavtaler – Regnskapsføring for leietaker
Jan Aastveit
Senest fra 1.1.2019 må leietakere etterleve IFRS 16. I denne gjennomgangen vil Jan dekke noen av de
mest kritiske problemstillingene, slik som definisjon av leie, leieavtaler av kort varighet, leie av eiendeler
med lav verdi og hvilken diskonteringsrente som skal benyttes.
Språk: Norsk

15:00
15:10

Pause
En oversikt over utviklingen i IFRS og NGAAP, delårsrapportering og fokusområder 2017
Knut Olav Karlsen
Etter en innholdsrik dag trekker Knut Olav sammen trådene og peker på noen større endringer som
regnskapsprodusentene må ha kontroll på. IFRS endres på flere områder enn kun de "store",
Finanstilsynene påvirker utviklingen, det arbeides med ny regnskapslov og børsreglene er nylig endret.
Knut Olav gir deg oversikten.

16:00

Slutt

Språk: Norsk

