
ÅRS RAPPORT
PRISEN 2019
FOKUS PÅ FORRETNINGEN OG 
DENS INDVIRKNING 
– Hvad er det næste store skridt?

HVAD BLIVER DE NÆSTE STORE SKRIDT?

Den 1. januar 2020 er det 15 år siden IFRS blev indført som krav i EU. På årets 
konference den 5. september 2019 prøver vi at gøre status og stille skarpt på 
spørgsmålet – hvad bliver de næste store skridt? Har nye forretningsmodeller 
medført et behov for ændringer? Skal vi fokusere mere på driftssiden – dens 
betydning og indvirkning i en bredere kontekst? 

MØD EN TYSK REGNSKABSAFLÆGGER MED ET GLOBALT 
PERSPEKTIV

Mød den tyske Chief Accounting Officer Christoph Huetten, SAP. Christoph 
Huetten er formand for Global Preparers Forum under IASB og har i mange 
år beskæftiget sig med udviklingen af regnskabspraksis. Derfor stiller vi ham 
spørgsmålet: ”Hvordan ser de regnskaber anno 2019 ud med hans briller – og 
hvor er de næste landvindinger?”

GODE EKSEMPLER FRA SMALL- OG MIDCAP

For at understøtte den unikke, danske regnskabskultur vender vi også blikket 
mod small- og midcap segmenterne for at finde de gode eksempler – brikkerne 
i puslespillet – som andre danske virksomheder kan blive inspireret af.

DI og FSR – danske revisorer ser frem til endnu en gang at byde velkommen til 
en spændende konference, hvor vi stiller skarpt på best practice i fremtidens 
årsrapportering.

TID
Torsdag den 5. september 2019, kl. 13.30 – 17.00
Registrering og let frokost fra kl. 12.00

NYT: Korte pop-up events – kl. 12.00 – 13.20
Efter prisuddelingen fejres vinderne med champagne i Atriet, DI

STED
DI, Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

MÅLGRUPPE
Medlemmer af bestyrelser og Revisionsudvalg, CFO’s, regn-
skabschefer, regnskabsmedarbejdere, IR-ansvarlige, analytikere, 
revisorer m.fl.

TILMELDING
Senest torsdag den 29. august 2018 på
di.dk/aarsrapportpris

Praktiske spørgsmål kan rettes til:
Konferencesekretær Cecilie Ishøi-Faerstain, DI
Tlf.: +45 3377 3982
Mail: aarsrapportpris@di.dk

PRIS
Deltagelse i seminaret er gratis.
Der opkræves et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse uden afbud. 
(Afbud senest 2. september 2019)

DE NOMINEREDE VIRKSOMHEDER
De nominerede virksomheder bliver annonceret på vores 
hjemmesider – di.dk og fsr.dk
Vinderne findes blandt alle selskaber, der rapporterer efter IFRS, 
og som enten er noteret på Nasdaq Copenhagen (ikke-finansielle) 
eller er mellem de 100 største virksomheder i Danmark målt på 
omsætning.
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INVITATION

PRISUDDELING
Ud over Årsrapportprisen 

2019 uddeles priser/diplomer til 
 virksomheder, der udmærker sig og 

tjener som inspiration.

Dagen afsluttes naturligvis med 
fejring af årets prisvindere.



START DAGEN MED EN RÆKKE 
POP-UP-EVENTS
15 koncentrerede minutter, masser af dialog, masser af valgmuligheder – kom og vær med!

Fra kl. 12.00 og hvert 30 minut starter der et eller flere Pop-up events i Atriet med alt fra RegTech til Verdensmål. 
Tilmelding pr. session er begrænset – men de populære vil blive gentaget. 

REGTECH SCENEN
12.00 
RegTech compliance – med fokus på 
ikke-finansielle virksomheder – hvad 
sker der på teknologifronten? (TBC)

12.30 
XBRL-krav 2020 – Danske og euro-
pæiske tanker og muligheder 
Henrik Grønnegaard og Kim Eriksen, 
XBRL Danmark

13.00 
Mød 5 RegTech start-ups – der gerne 
tager imod en udfordring (TBC)

MÅL VERDENSMÅLENE
12.00 
Kan verdensmålene måles? 17 Mål – 
169 dilemmaer – 230 benspænd på 
15 minutter 

12.30 
Ledig til overtegnet pop-up event

13.00 
Brug af ESG’er – Finansanalytiker-
foreningens nøgletalsvejledning
Formand for CSR-udvalget Birgitte 
Mogensen, FSR – danske revisorer

REGNSKABSHJØRNET
12.00 
Regnskabskontrollen 2019 – ny kon-
trolstrategi 
Tilsynschef Lykke Skødt, Erhvervs-
styrelsen

12.30 
De nye prospektkrav – ændringer 
som alle virksomheder bliver påvirket 
af 
Finanstilsynet (TBC)

13.00 
Remuneration Report – mens vi 
venter på EU’s guidelines 
Specialkonsulent Lene Holst Nielsen 
og chefkonsulent Annette Norup 
Thomsen, Erhvervsstyrelsen

PROGRAM

13.30 
VELKOMST
Adm. direktør Charlotte Jepsen,
FSR – danske revisorer

13.40 
FOKUS PÅ FORRETNINGEN OG DENS 
INDVIRKNING
CHIEF ACCOUNTING OFFICER CHRISTOPH HUETTEN, 
SAP. CHAIRMAN OF THE GLOBAL PREPARERS FORUM 
(GPF) (TBC)
Den 1. januar 2020 er det 15 år siden IFRS blev indført som krav 
i EU” ”Hvad er de næste store skridt i årsrapporteringen. Skal vi 
fokusere mere på driftssiden – dens betydning og indvirkning i en 
bredere kontekst? Har nye forretningsmodeller medført et behov 
for ændringer??”

14.10 
SPOTLIGHT PÅ GODE ÅRSRAPPORTER 
SOM VI KAN LÆRE AF
(FRA SMALL- OG MIDCAP SEGMENTET),
Statsaut. Revisor Jørgen Blom – FSR – danske revisorer 
interviewer 2 CFOs
Afslutning: Sådan kom vi i mål – 3 gode råd

14.30 
TRENDS I ÅRSRAPPORTERNE 2019
20 MINUTTER – 20 OBSERVATIONER  
Vi starter stopuret og beder Statsaut. Revisor Jørgen Blom – FSR 
– danske revisorer om at komme med de 20 vigtigste observatio-
ner og pejlemærker fra årets gennemgang

Fokus på Skat og skattepolitik – investorrelevant eller 
værdipolitik  
Vice President, Head of Tax Karl Berlin , Ørsted A/S og 
Senior Analyst Jens Houe Thomsen, Jyske Bank

15.05 
PAUSE

15.35 
DEN INTERNATIONALE KONTEKST: 
GERMANY – DENMARK
FOUR DANISH COMPETITORS – TWO DEEP  
DIVES – ONE WINNER
Managing Director Ralf Frank (DE) and Danish Financial 
Analyst (TBC) will compare and evaluate the four sets of 
financial statements with the practices in their own country 
and each expert will take deep dives into specific areas.
Panel discussion:
Following the two deep dives, there will be an open panel 
session, with participation from the four nominated com-
panies.
Oplægget foregår på engelsk

16.35 
ÅRSRAPPORTPRISEN
Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på?
Statsaut. Revisor Torben Johansen på vegne af dommerko-
miteen. 
Prisoverrækkelse
Prisen overrækkes af direktør Kent Damsgaard, DI og Adm. 
direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer

16.50 
AFSLUTNING
Direktør Kent Damsgaard, DI

17.00 
VI FEJRER VINDERNE MED CHAMPAGNE 
I ATRIET, DI
Fejring og mulighed for at netværke

Ordstyrer hele dagen: Kristian Koktvedgaard, DI

13.30 
VELKOMST
Adm. direktør Charlotte Jepsen,
FSR – danske revisorer

13.40 
FOKUS PÅ FORRETNINGEN OG DENS 
INDVIRKNING
CHIEF ACCOUNTING OFFICER CHRISTOPH HUETTEN, 
SAP. CHAIRMAN OF THE GLOBAL PREPARERS FORUM 
(GPF) (TBC)
Den 1. januar 2020 er det 15 år siden IFRS blev indført som krav 
i EU” ”Hvad er de næste store skridt i årsrapporteringen. Skal vi 
fokusere mere på driftssiden – dens betydning og indvirkning i en 
bredere kontekst? Har nye forretningsmodeller medført et behov 
for ændringer??”

14.10 
SPOTLIGHT PÅ GODE ÅRSRAPPORTER 
SOM VI KAN LÆRE AF
(FRA SMALL- OG MIDCAP SEGMENTET),
Statsaut. Revisor Jørgen Blom – FSR – danske revisorer 
interviewer 2 CFOs
Afslutning: Sådan kom vi i mål – 3 gode råd

14.30 
TRENDS I ÅRSRAPPORTERNE 2019
20 MINUTTER – 20 OBSERVATIONER  
Vi starter stopuret og beder Statsaut. Revisor Jørgen Blom – FSR 
– danske revisorer om at komme med de 20 vigtigste observatio-
ner og pejlemærker fra årets gennemgang

Fokus på Skat og skattepolitik – investorrelevant eller 
værdipolitik  
Vice President, Head of Tax Karl Berlin , Ørsted A/S og 
Senior Analyst Jens Houe Thomsen, Jyske Bank

15.05 
PAUSE

15.35 
DEN INTERNATIONALE KONTEKST: 
GERMANY – DENMARK
FOUR DANISH COMPETITORS – TWO DEEP  
DIVES – ONE WINNER
Managing Director Ralf Frank (DE) and Danish Financial 
Analyst (TBC) will compare and evaluate the four sets of 
financial statements with the practices in their own country 
and each expert will take deep dives into specific areas.
Panel discussion:
Following the two deep dives, there will be an open panel 
session, with participation from the four nominated com-
panies.
Oplægget foregår på engelsk

16.35 
ÅRSRAPPORTPRISEN
Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på?
Statsaut. Revisor Torben Johansen på vegne af dommerko-
miteen. 
Prisoverrækkelse
Prisen overrækkes af direktør Kent Damsgaard, DI og Adm. 
direktør Charlotte Jepsen, FSR – danske revisorer

16.50 
AFSLUTNING
Direktør Kent Damsgaard, DI

17.00 
VI FEJRER VINDERNE MED CHAMPAGNE 
I ATRIET, DI
Fejring og mulighed for at netværke


