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INVITATION

ÅRSRAPPORTPRIS 2015
– Lær af de bedste og bliv skarp i din formidling
Inspiration til den retvisende og værdiskabende årsrapport
Årsrapporten er en af de væsentligste kilder til din virksomheds
omdømme og troværdighed. De forskellige regnskabsbrugere stiller
mange krav, men fællesnævneren er ønsket om overblik og relevant
indhold.

!
Tid
Onsdag den 9. september 2015
kl. 13.30 – 17.00
Efter prisuddelingen fejres vinderne
med champagne i atriet.
Sted
DI, Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København K
Målgruppe
Årsrapportens ejere og bidragsydere:
Revisionsudvalg, CFO’s, regnskabschefer, regnskabsmedarbejdere, IRansvarlige m.fl.

FSR – danske revisorer og DI ønsker med årsrapportprisen at skabe et forum
for vidensdeling og regnskabsfaglige diskussioner. Målet er inspiration, der
kan skabe og udvikle de kommende års “best practice”.

Tilmelding
Senest onsdag den 26. august 2015
på di.dk/aarsrapportpris

Dommerkomiteen uddeler fire priser - den samlede årsrapportpris og tre
specialpriser, som er inspireret af sidste års deltagerinteresse:

Spørgsmål kan rettes til:
Jannie Juul Finne Rasmussen, DI
tlf.: 3377 3436
mail: aarsrapportpris@di.dk

•
•
•

Årsrapporten på 10 min
Nedskrivningstest
Bedste eksempel fra Small/Mid-cap

>S
 e detailbeskrivelse af specialpriserne på di.dk/aarsrapportpris
eller regnskabskonference.dk
De nominerede regnskaber vil blive annonceret på vores hjemmesider primo
august og vil være noteret på Nasdaq Copenhagen (ikke-finansielle) eller
tilhøre de 100 største virksomheder i Danmark målt på omsætning. Alle
selskaber skal rapportere efter IFRS.
Som deltager er du med til at præge debatten gennem spørgsmål og
elektroniske afstemninger.

Pris
Deltagelse i seminaret er gratis.
Der opkræves et gebyr på 300 kr.
ved manglende framelding
(senest 2. september 2015).

”

En god årsrapport
præsenterer både
regnskabstal og
historierne bag tallene
på en tilgængelig og
værdiskabende måde.
Finansdirektør
Jens H. Lund, DSV

FSR’s Studie- og
Understøttelsesfond

INVITATION

ÅRSRAPPORTPRIS 2015
– Lær af de bedste og bliv skarp i din formidling
Inspiration til den retvisende og værdiskabende årsrapport

Program
13.30

Velkomst
Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR

13.35

Årsrapportens interessenter
Adm. direktør Daniel Hofmann,
Meyer & Bukdahl

15.45

Moderator: Aktieanalytiker Michael West
Hypholt præsenterer de nominerede selskaber
Paneldiskussion: Hvad kan vi lære af de
tre nominerede selskaber?

”Hvis modtagerne kunne bestemme
udformningen af årsrapporten.”
13.50

Afslutning: Anbefalinger til den gode
årsrapport uafhængig af størrelse.

Specialpris 1:
Årsrapporten på 10 minutter
Moderator: Partner Torben Johansen, FSR
præsenterer de nominerede selskaber

16:20

Paneldiskussion: Hvad kan vi lære af de 		
tre nominerede selskaber?

Specialpris 2:
Nedskrivningstest
	
Moderator: Partner Michael Sten Larsen, FSR
præsenterer de nominerede selskaber

”Inspirerende årsrapporter uden for
specialpriserne”
16.30

Årsrapportprisen
Prisen overrækkes af
- Senior VP Peter Harder Thomsen, ISS – sidste
års vinder

Paneldiskussion: Hvad kan vi lære af de 		
tre nominerede selskaber?
Afslutning: Anbefalinger til hvordan
nedskrivningstest i praksis håndteres.

De gode eksempler
Statsautoriseret revisor Stig Enevoldsen,
FSR og EFRAG Board
Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI

Afslutning: Anbefalinger til den gode
årsrapport på 10 minutter.
14.25

Specialpris 3:
Bedste eksempel fra Small/Mid-cap
Regnskab

- Direktør Tine Roed, DI
- Adm. direktør, Charlotte Jepsen, FSR

15.00

Pause

Afslutning og afstemning om næste års
temaer
Direktør Tine Roed, DI

15.30

Den effektive årsrapportproces
Finansdirektør Jens H. Lund, DSV:

Forslag modtages gerne på
aarsrapportpris@di.dk

”Hvordan udvikler man årsrapporten med
begrænsede ressourcer?”

16.50

17.00

Vi fejrer vinderne med champagne i atriet
Vi fejrer vinderne og har mulighed for at
Netværke med nye samt kendte ansigter.

Ordstyrer hele dagen: Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI

FSR’s Studie- og
Understøttelsesfond

