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De IASB heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe standaarden
gepubliceerd. Na de eerdere publicatie van IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16,
is nu ook IFRS 17 inzake de verwerking van verzekeringscontracten
verschenen. Deze standaarden zijn het product van grote projecten
waaraan de IASB jaren heeft gewerkt.
We staan nu aan de vooravond van de
daadwerkelijk toepassing van IFRS 9 (financiële
instrumenten) en IFRS 15 (opbrengsten).
Deze standaarden moeten namelijk voor het
eerst in verslagjaar 2018 worden toegepast.
Daarna volgt de toepassing van IFRS 16
(leases) in verslagjaar 2019. De invoering van
deze standaarden kan veel vragen oproepen.
Daarnaast kan de impact van deze standaarden
groot zijn.
De IASB werkt nog aan het verbeteren van
de toegankelijkheid van de jaarrekening,
waaronder de toelichting. Voorts is de
vraag waaraan de IASB gaat werken nu de
bovengenoemde grote projecten zijn afgerond.

27 november a.s. praten Ralph ter Hoeven en
Dingeman Manschot u graag bij over de nieuwe
standaarden, de lopende projecten en andere
recente ontwikkelingen. Als gewaardeerde
relatie van Deloitte bieden we u deze IFRS
Update kosteloos aan.
Voorafgaande aan het hoofdprogramma
van de IFRS Update besteden Ralph ter
Hoeven en David Feltkamp in een afzonderlijk
voorprogramma aandacht aan IFRS 17
Insurance Contracts. Dit onderwerp is
relevant voor verzekeringsmaatschappijen.

Doelgroep
CFO’s, finance directors, reporting
(policy) managers, group/corporate
controllers, business en finance controllers,
commissarissen en overige personen
werkzaam in financieel management en
treasury.
Voorprogramma
13.15 Ontvangst
13.45 Update IFRS 17 Insurance Contracts
Hoofdprogramma
14.30 Ontvangst
15.00 IFRS Update deel 1
16.30 Pauze
17.00 IFRS Update deel 2
18.30 Borrel en hapje

Locatie & aanmelden
De IFRS Update wordt gehouden in:
Fort Voordorp
Voordorpsedijk 28-B
3737 BK Groenekan
U kunt zich aanmelden voor
dit kosteloze evenement via
www.deloitte.nl/ifrsupdate
Permanente Educatie
Deloitte Academy is een door de NBA erkende
PE-instelling. Met het bijwonen van de IFRS
Update kunt u 3 PE-uren verdienen.
Het additioneel bijwonen van de IFRS 17
Update levert u 1 PE-uur op.

IFRS Essentials Cursus
22 & 23 november 2017 Sint-Michielsgestel
In de IFRS Essentials Cursus worden de hoofdlijnen van de belangrijke
onderwerpen binnen IFRS behandeld. De cursus start met een
algemene introductie op IFRS, waarbij u inzicht verkrijgt in het
IFRS Framework en de belangrijke verschillen met de Nederlandse
verslaggevingsregels. IFRS 15 (opbrengsten) en 16 (leases) zullen
uitgebreid aan bod komen.
Naast deze noodzakelijke theorie wordt tijdens
de cursus veel aandacht besteed aan de
uitwerking van praktijkcases.
De cursus staat onder leiding van Ralph ter
Hoeven en Dingeman Manschot, die met hun
collega’s van het IFRS Centre van Deloitte
als docenten zullen optreden. Zij zullen hun
ervaringen uit de praktijk van IFRS met u delen
en u praktische tips kunnen geven.

Datum en locatie
De tweedaagse cursus wordt gehouden op 22
en 23 november 2017.
De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum
De Ruwenberg te Sint-Michielsgestel.
Permanente Educatie
Met het bijwonen van de IFRS Essentials Cursus
kunt u 14 PE-uren verdienen.

Tijden cursus
Dag 1: 10.00 – 21.00 uur (incl. diner)
Dag 2: 09.00 – 17.30 uur
Investering
De kosten van de cursus bedragen € 1.895,
exclusief BTW, inclusief hotelovernachting, 2 x
lunch, diner, koffie en thee en cursusmateriaal.
Voor elke tweede persoon uit hetzelfde bedrijf
geldt een prijs van € 1.295, exclusief BTW.
Aanmelden voor de tweedaagse IFRS
Essentials Cursus
U kunt zich aanmelden voor deze cursus via
www.deloitte.nl/ifrsessentials

prof. dr. Ralph ter Hoeven RA
Ralph ter Hoeven is partner bij het IFRS Centre van Deloitte Nederland.
Hij is tevens hoogleraar externe verslaggeving aan de Rijksuniversiteit Groningen.

drs. Dingeman Manschot RA
Dingeman Manschot is director bij het IFRS Centre van Deloitte Nederland.
Daarnaast is hij lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Hij is als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit.

David Feltkamp RA FRM
David Feltkamp is senior manager bij Deloitte Data & Reporting Advisory.
Hij is lid van de Nederlandse en de Europese IFRS 17-werkgroepen binnen Deloitte.
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