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STANDARDER OG TOLKNINGER ENDELIG VEDTATT AV
IASB/IFRS-IC OG EFRAG
Oversikt over vedtatte endringer i IFRS
Tabellen nedenfor viser en oversikt over nye standarder og
tolkningsuttalelser. Vi gjør oppmerksom på at nye og
endrede standarder og tolkningsuttalelser må godkjennes
av EU før de kan tas i bruk. I enketelte tilfeller kan EU ha
innvendinger til publikasjoner fra IASB, noe som kan
utsette eller i ytterste konsekvens forhindre at standarden
eller tolkningsuttalelsen kan anvendes i EU. For enkelte
standarder og tolkningsuttalelser har derfor EU et senere
ikrafttredelsestidspunkt enn IASB. I de tilfellene er det
eksplisitt opplyst om dette i vedlagte tabell.
Tabellen gir status for EU-godkjennelser per 30.11.2014.
Tabellen er tilgjengelig her.
Oversikt over EFRAG Endorsement Status

European Financial Reporting Advisory Group oppdaterer
status for EU-godkjennelser løpende. Oversikten er
tilgjengelig her [på engelsk].
Endringer i IFRS 10 Konsernregnskap og IAS 28

Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert
virksomhet
IASB har foretatt endringer i IFRS 10 Konsernregnskap og
IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet. Endringen klargjør hvordan
gevinster og tap skal innregnes ved salg eller ved innskudd
av eiendeler til tilknyttede foretak eller felleskontrollert
virksomhet.
Endringen klargjør at

gevinster og tap ved salg eller overføringer av
virksomhet (som definert i IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger), til tilknyttet foretak eller
felleskontrollert
virksomhet, skal innregnes i
sin helhet. Dette gjelder
selv om foretaket beholder
felles
kontroll
eller
betydelig innflytelse etter
transaksjonen.

gevinster og tap ved salg
eller
overføringer
av
eiendeler som ikke utgjør
en virksomhet, til tilknyttet
foretak
eller
felleskontrollert
virksomhet, skal delvis
innregnes basert på de
eksterne
investorers
eierandeler.
Foretakets
egen andel av gevinster og
tap skal med andre ord
elimineres.

I IFRS 10 introduseres et unntak fra den generelle regelen
om full innregning av gevinster og tap ved tap av kontroll
av et datterforetak. Unntaket gjelder for tap av kontroll
over datterforetak som ikke inneholder virksomhet, og
hvor tap av kontroll oppstår som følge av en transaksjon
med tilknyttet foretak eller felleskontrollert virksomhet
som er regnskapsført ved bruk av egenkapitalmetoden.
Gevinst eller tap ved tap av kontroll med datter uten
virksomhet, skal kun delvis innregnes, basert på de
eksterne investorers eierandeler. Det samme gjelder for
beløp som tidligere er innregnet i andre inntekter og
kostnader (OCI), og som skal reklassifiseres til resultatregnskapet ved tap av kontroll

Eksempel 1: Tap av kontroll
basert på IFRS 10, application example 17
Morselskap C har en 100 % eierandel i datterforetak A.
Datterforetaket har ikke virksomhet. Morselskapet selger
en andel på 70% til tilknyttet foretak B, hvor C har en
eierandel på 20%. Mor mister kontroll over datter som
følge av transaksjonen. Bokført verdi av A er NOK 100 og
salgsvederlaget for 70% er NOK 210. Virkelig verdi av
salgsvederlaget tilsvarer virkelig verdi av eierandelen som
selges.
Den gjenværende investeringen i A etter tap av kontroll
blir en investering i et tilknyttet foretak som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Virkelig verdi av
eierandelen beholdt i tidligere datter er NOK 90. Total
gevinst før elimineringer tilsvarer derfor NOK 200 (210 +
90 100). Gevinsten består av to deler: (a) salgsgevinst og
(b) gevinst ved ny måling av eierandel i A.
De regnskapsmessige konsekvensene illustreres under:
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Eksempel 2: Salg av virksomhet eller eiendel (ikke
virksomhet) til felleskontrollert virksomhet eller
tilknyttet foretak
Investor C har en investering i felleskontrollert virksomhet
A og tilknyttet foretak B. C selger en eiendel til A eller B.
Eiendelen har en bokført verdi på NOK 100 og
salgsvederlaget er NOK 120. Eksemplet tar ikke hensyn til
skatt. Dersom det selges virksomhet A eller B, så innregnes
gevinsten på NOK 120 NOK 100 = NOK 20 i sin helhet i
C sitt regnskap. Dersom eiendelen ikke utgjør virksomhet,
innregnes kun den eksterne investors andel på hhv. 50% i
A (gevinst på 10) og 70% i B (gevinst på 14) i investor C
sitt regnskap. Det resterende beløpet på 50% x NOK 20 =
10 (A) eller 30% x NOK 20 = 6 (B) elimineres mot investor
C sin investering i A eller B.

Videre klargjør endringen at når kriteriene for holdt for
utdeling ikke lenger er oppfylt, så behandles eiendelene
på samme måte som anleggsmidler som ikke lenger
klassifiseres som holdt for salg.
Endringene skal anvendes prospektivt.

IFRS 7 Finansielle instrumenter

opplysninger

Endringen klargjør om en servicekontrakt medfører et
vedvarende engasjement i den overførte eiendelen, og
tilhørende krav til noteopplysninger. Endringene skal
anvendes retrospektivt, men det kreves ikke at endringene
anvendes på perioder før årsregnskapet hvor endringene
først anvendes. En konsekvensendring er også tatt inn i
IFRS 1.
Det er også foretatt en endring
som klargjør opplysningskravet
om motregning av finansielle
eiendeler og forpliktelser i
delårsregnskapene. Endringen
klargjør at opplysninger om
motregning ikke er påkrevd for
alle delårsregnskap, men at
opplysningene
kan
være
nødvendig for å oppfylle
kravene i IAS 34. Endringene
anvendes
retrospektivt
i
samsvar med IAS 8.

IAS 19 Ytelser til ansatte
Endringene trer i kraft for årsregnskap som begynner 1.
januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.
Dersom anledningen til tidligere anvendelse benyttes, skal
det opplyses om dette. Endringene skal anvendes
prospektivt. Endringene er ikke godkjent for bruk i Norge
før den godkjennes i EU. EU-godkjennelse forventes 3.
kvartal 2015.

Endringene klargjør at foretaksobligasjoner som benyttes
for å fastsette diskonteringsrenten skal være utstedt i
samme valuta som pensjonsytelsene som skal betales ut.
Endringene skal anvendes fra begynnelsen av den første
sammenligningsperioden presentert i regnskapet hvor
endringene anvendes.

IAS 34 Delårsrapportering
For mer informasjon, les IFRS in Focus her.
IASB foretar endringer i forbindelse med årlige
forbedringer for 2012 2014
IASB har gjort fem endringer i fire standarder i forbindelse
med det årlige forbedringsprosjektet for syklusen 2012
2014. Hensikten med det årlige forbedringsprosjekter er å
gjøre mindre nødvendige endringer, men som ikke haster.
I det følgende beskrives endringene kort.

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet
virksomhet
Endringene gir veiledning hvor et foretak reklassifiserer
anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) fra holdt for salg
til holdt for utdeling til eierne (eller vice versa). Slike
reklassifiseringer anses ikke som endring av planen om å
selge eller utdele anleggsmidlene, og det er kravene om
klassifisering, presentasjon og måling iht. den nye
avhendingsmetoden som gjelder.

Endringene klargjør krav til informasjon etter IAS 34 som
presenteres i delårsrapporten, men ikke delårsregnskapet,
og krav til krysshenvisninger i slike situasjoner. Endringene
skal anvendes retrospektivt i samsvar med IAS 8.
Endringene trer i kraft for årsregnskap som begynner 1.
januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse av noen
endringer er tillatt, uten å anvende alle endringer tidligere.
Endringene er ikke godkjent for bruk i Norge før de er
godkjent i EU. Forventet tidspunkt for godkjenning er i
løpet av 3. kvartal 2015.
For mer informasjon, les IFRS in Focus her.
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HØRINGSUTKAST TIL STANDARDER OG
TOLKNINGSUTTALELSER
IASB foreslår endringer i seks standarder for å
klargjøre vurderingsenheten ( unit of account ) og
målingen av noterte instrumenter i datterselskap,
felleskontrollert virksomhet og tilknyttede foretak
IASB har sendt ut høringsutkast for endringer i IFRS 10,
IFRS 12, IFRS 13, IAS 27, IAS 28 og IAS 36 vedrørende
regnskapsføring av investeringer i datterforetak,
tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet.
De foreslåtte endringene klargjør at vurderingsenheten
(unit of account) er investeringen som helhet.
«Vurderingsenhet» defineres som nivået en eiendel eller en
forpliktelse blir samlet i eller delt opp i for innregningsformål i den relevante standard. Et unntak gjelder for
tilfeller hvor investeringen består av finansielle
instrumenter hvor prisen er notert i et aktivt marked. I slike
tilfeller vil virkelig verdi baseres på den noterte prisen uten
justeringer (pris x antall).
IFRS 10 Konsernregnskap
IFRS 10 krever at et investeringsselskap (investment entity)
måler investeringer i datterforetak til virkelig verdi. Den
foreslåtte endringen i standarden klargjør at virkelig verdi
for datterforetak som er notert på et regulert marked, skal
fastsettes på bakgrunn av den individuelle noterte prisen
uten justeringer.
IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre

enheter
IFRS 12 krever at et foretak skal opplyse om virkelig verdi
av alle vesentlige tilknyttede foretak og felleskontrollerte
virksomheter. Den foreslåtte endringen klargjør at virkelig
verdi for tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter som er notert på et regulert marked, skal fastsettes
på bakgrunn av den individuelle noterte prisen uten
justeringer.
IFRS 13 Måling av virkelig verdi
Det foreslås å legge til et eksempel i standarden, som
illustrerer bruken av porteføljeunntaket for finansielle
instrumenter i et tilfelle hvor det foreligger nivå 1
informasjon og hvor markedsrisikoen er tilnærmet
identisk.
IAS 27 Separat finansregnskap
IAS 27 tillater at et foretaks investeringer i datterforetak,
tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak, måles til
virkelig verdi i det separate finansregnskapet. Det foreslås
at virkelig verdi for investeringer som er notert på et
regulert marked, skal fastsettes på bakgrunn av den
individuelle noterte prisen uten justeringer.

IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felles-

kontrollerte virksomheter
Enkelte foretak (risikokapitalorganisasjon, investeringsfond, aksjefond eller lignende) kan velge å måle sine
investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollerte
virksomheter til virkelig verdi. Det foreslås at virkelig verdi
for investeringer som er notert på et regulert marked, skal
fastsettes på bakgrunn av den individuelle noterte prisen
uten justeringer.
IAS 36 Verdifall på eiendeler
Gjenvinnbart beløp av en kontantgenererende enhet
(CGU) defineres som det høyeste av enhetens virkelige
verdi fratrukket salgsutgifter og dens bruksverdi. Ved
måling av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter for
investeringer i datterforetak, tilknyttet foretak og
felleskontrollert virksomhet som er notert på et regulert
marked, foreslås det at virkelig verdi skal fastsettes på
bakgrunn av den individuelle noterte prisen uten
justeringer.
IASB har ikke foreslått virkningstidspunkt for endringene,
men foreslår at tidligere anvendelse er tillatt. Tidlig
anvendelse forutsetter at alle endringer anvendes på
samme tidspunkt. Høringsfristen er 16. januar 2015.
For mer informasjon, les IFRS in Focus her.
IASB publiserer diskusjonsnotat vedrørende
prisregulering
IASB har publisert diskusjonsnotatet «Reporting the
Financial Effects of Rate Regulation» som et ledd i
utviklingen av veiledning for pris regulerte foretak.
Prisregulering benyttes vanligvis når det ikke foreligger
effektiv konkurranse for en vare eller tjeneste (eksempelvis
nettvirksomhet innenfor kraftbransjen). Prisregulering har
som formål å sikre at kunder betaler en rimelig pris for
varen eller tjenesten, samtidig som foretaket oppnår en
rimelig avkastning av deres investeringer.
I diskusjonsnotatet har IASB vurdert en type prisregulering, hvor kundene har lite eller ikke annet valg enn
å kjøpe den regulerte varen eller tjenesten, og hvor det
prisregulerte foretaket har rett til å motta et fastsatt
vederlag for den varen eller tjenesten som ytes.
IASB søker tilbakemeldinger på hvordan den prisregulerte
aktiviteten bør gjenspeiles i foretakenes årsregnskap.
Kommentarfristen er 15. januar 2015.
For mer informasjon, les IFRS in Focus her.
Diskusjonsnotatet kan leses her.
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IASB foreslår flere endringer og klargjøringer i IFRS 2

Aksjebasert betaling
IASB har publisert ED/2014/6 hvor det foreslås flere
endringer og klargjøringer i IFRS 2. Høringsutkastet kan
leses her.
Følgende problemstillinger omhandles i høringsutkastet:

aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i
kontanter (cash-settled) og som inneholder en
innvinningsbetingelse (vesting condition)


aksjebaserte betalingstransaksjoner med elementer
av netto oppgjør



aksjebaserte betalingstransaksjoner som endres fra
kontantoppgjort (cash-settled) til oppgjør i egenkapital (equity-settled)

Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i
kontanter ( cash-settled) og som inneholder en
innvinningsbetingelse ( vesting condition)
Etter IFRS 2.33 skal forpliktelsen ved kontantoppgjorte
ordninger måles til virkelig verdi ved slutten av hver
rapporteringsperiode frem til den gjøres opp. Det skal tas
hensyn til vilkårene og betingelsene i ordningen og
omfanget av de ansattes tjenesteyting frem til
rapporteringstidspunktet.
IFRS 2 har ikke eksplisitt regulert hvordan virkningen av
innvinningsbetingelser (vesting conditions) og andre
betingelser (non-vesting conditions) skal hensyntas ved
måling av den virkelige verdien av forpliktelsen på
rapporteringstidspunktet.
IASB foreslår med dette at samme metode som anvendes
for egenkapitaloppgjorte ordninger, også skal legges til
grunn ved måling av forpliktelsen i kontantoppgjorte
ordninger. Dette betyr at IFRS 2.19 .21 (behandling av
innvinningsbetingelser) og IFRS 2.21A (behandling av
betingelser som ikke er innvinningsbetingelser) skal
benyttes tilsvarende for kontantoppgjorte ordninger.
Konsekvensen er at det skal tas hensyn til markedsbetingelser og betingelser som ikke er innvinningsbetingelser ved måling av virkelig verdi, mens innvinningsbetingelser (vesting conditions) som ikke er markedsbetingelser skal hensyntas ved å justere antallet
instrumenter som blir inkludert i målingen av transaksjonsbeløpet. Dette medfører at det akkumulerte beløpet som
innregnes for kontantoppgjorte ordninger, tilsvarer
kontantbeløpet som utbetales ved oppgjør.

Visse
aksjebaserte
betalingstransaksjoner
med
elementer av netto oppgjør
Selskaper kan være forpliktet til å foreta skattetrekk for
selskapets ansatte ved aksjebaserte betalingstransaksjoner. I praksis blir det i noen tilfeller trukket fra et
visst antall egenkapitalinstrumenter som tilsvarer verdien
av den ansattes skatteforpliktelse.
Det eksisterte usikkerhet ved om denne delen av en
aksjebasert betalingstransaksjon burde klassifiseres som
kontantoppgjort (cash-settled). En slik fremgangsmåte kan
være krevende å anvende i praksis, siden dette medfører
krav om reklassifisering mellom equity-settled og cashsettled hver gang skattesatsen eller -reglene endrer seg.
IASB foreslår derfor at selv om den delen som blir trukket
for å dekke skatt har preg å være kontantoppgjort, så skal
denne delen likevel klassifiseres som egenkapitaloppgjort
hvis transaksjonen ellers ville blitt klassifisert som equitysettled.
Endring fra kontantoppgjort ( cash-settled) til egenkapital-oppgjort ( equity-settled ) ordning
I visse tilfeller kan endringer i betingelsene i en aksjebasert
betalingstransaksjon føre til at ordningen endres fra
oppgjør i kontanter til oppgjør i egenkapital. IFRS 2 gir ikke
eksplisitt veiledning til slike tilfeller.
IASB foreslår at

den aksjebaserte betalingstransaksjonen måles til
virkelig verdi av egenkapitalinstrumentene som
tildeles på tidspunktet for modifikasjonen


forpliktelsen som ble innregnet i sammenheng med
den gamle kontantbaserte ordningen skal fraregnes
og den nye aksjebaserte betalingen som gjøres i
egenkapital skal innregnes for den del av tjenestene
som har blitt mottatt på endringstidspunktet



differansen mellom det bokførte beløpet av
forpliktelsen (cash-settled) og beløpet som innregnes
i egenkapital (equity-settled) på endringstidspunktet
resultatføres umiddelbart

Fristen for kommentarer er satt til 25. mars 2015.
Det er ikke foreslått dato for ikrafttredelse; tidlig
implementering vil være tillatt.
For mer informasjon, se publikasjonen IFRS in Focus som
kan leses her.
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RELEVANTE ENDRINGER OG NYHETER I NORSK
REGULERING
Finansdepartementet har fastsatt endringer i
forskriften om «Forenklet IFRS»
Finansdepartementet fastsatte den 3. november 2014
endringer i forskriften om forenklet IFRS. Høringsnotatet
kan leses her.

Norsk RegnskapsStiftelse utgir en revidert veiledning
om levealdersjustering for offentlige og offentliglike
tjenesteordninger
Den reviderte veiledningen erstatter uttalelsen fra
desember 2010 om «Når og hvordan virkninger av

Endringene er i all hovedsak endringer som reflekterer
endringer i full IFRS siden forskriften ble fastsatt i 2008.
Det er også foretatt tilpasninger til forskriften for å
redusere behovet for fremtidige oppdateringer i
forskriften som følge av nye endringer i IFRS.

Så langt, i tråd med uttalelsen fra 2010, har ikke
levealderjusteringen blitt innregnet. I august 2014 ble det
publisert en revidert veiledning, hvor NRS etter en fornyet
vurdering konkluderte med at innføringen av
levealderjusteringen er å anse som en separat planendring
som har skjedd. I veiledningen fra august 2014 ble det lagt
til grunn at effekten av levealderjusteringen skulle
innregnes i 2014.

Delårsregnskap er nå regulert i forskriftens § 1-3. Slike
regnskaper skal følge kravene i IAS 34 Delårsrapportering.
Unntak og tillegg som følger av forskriften og som
anvendes i årsregnskapet, gjelder også for delårsregnskaper så fremt de er relevante for delårsregnskapet.
Det er tatt inn krav om at regnskap som utarbeidet etter
forenklet IFRS skal inneholde en separat oppstilling av
andre inntekter og kostnader (OCI) for perioden i samsvar
med IAS 1 Presentasjon av finansregnskap. Oppstillingen
skal presenteres umiddelbart etter resultatregnskapet.

endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og
offentlig AFP skal regnskapsføres».

Etter en fornyet vurdering, publiserte NRS en revidert
veiledning i desember 2014, hvor tidspunkt for
regnskapsføring av levealderjusteringen er omtalt som
følger:


Det presiseres videre i forskriften at regnskapslovens
kapittel 7.II om noteopplysninger for små foretak ikke kan
benyttes, selv om regnskapet utarbeides av et lite foretak.
Små foretak som velger å anvende forenklet IFRS må altså
utarbeide noteopplysninger i samsvar med regnskapslovens kapittel 7.I.
Foretak som utarbeider regnskap i samsvar med forskrift
om forenklet IFRS kan avvike fra bestemmelsene i IAS 1
om å utarbeide en separat egenkapitaloppstilling. Dersom
det ikke utarbeides en egenkapitaloppstilling, skal
bestemmelsene i regnskapsloven § 7-25 om noteopplysninger om egenkapital anvendes.
Forskriftsendringene trer i kraft straks, med virkning for
regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere. For
regnskapsår påbegynt før 1. januar 2016 kan årsregnskap
utarbeides etter reglene som var i kraft før endringene
som følger av endringsforskriften.

Under IFRS innregnes effekten av
levealdersjusteringen som en separat planendring
som har skjedd i samsvar med kriteriene i IAS 19.103.
Om virkningen av planendringen skal innregnes i
2014-regnsksapet eller anses som et forhold som
gjelder et tidligere år må den regnskapspliktige selv
ta stilling til i samsvar med kravene i IAS 8

Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige
estimater og feil.


Etter GRS utgjør uttalelse fra NRS i 2010 samt denne
veiledningen
en
fortolkning
av
NRS
6
Pensjonskostnader. Veiledninger anvendes generelt
som god regnskapsskikk fra og med tidspunktet for
veiledningen. Levealdersjusteringen innregnes derfor
som en planendring i 2014. Virkningen kan
alternativt regnskapsføres retrospektivt ved å
innregne effekten av endringen i inngående balanse
i sammenligningstallene.

Veiledningen er tilgjengelig her.

Endringsforskriften kan i sin helhet leses her.
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DELOITTE PUBLIKASJONER OG RESSURSER
IFRS Modellregnskap og IFRS sjekklister for 2014
Deloitte har publisert følgende modellregnskaper og
sjekklister for regnskapsåret 2014 (på engelsk):
IFRS modellregnskap
IFRS Model Financial
Statements 2014
IFRS sjekkliste
IFRS Compliance, Presentation
(årsregnskap)
and Disclosure Checklist 2014
IFRS sjekkliste
IAS 34 Compliance Checklist
(delårsrapportering)
2014
IFRS in Focus Newsletter
Deloitte publiserer IFRS in Focus Newsletter så snart det
publiseres nye og endrede standarder og fortolkninger,
høringsutkast og diskusjonsnotater. Publikasjonen
inneholder et sammendrag av den relevante standarden,
høringsutkast eller diskusjonsnotat og gir betraktninger
knyttet til sentrale endringer/forslag til endringer.
Siden forrige IFRS Nyhetsbrev er følgende IFRS in Focus
Newsletter publisert:
September 2014

September 2014

September 2014

November 2014
November 2014

IASB publishes amendments to
IFRS 10 and IAS 28 (2011)
dealing with the sale or
contribution of assets between
an investor and its joint
venture or associate
IASB proposes amendments to
clarify the unit of account and
measurement of quoted
investments in subsidiaries,
joint ventures and associates at
fair value
IASB issues Annual
Improvements of IFRSs:
2012 2014 Cycle
Joint meeting on Revenue
(October 2014)
IASB proposes amendments to
IFRS 2 related to the
classification and measurement
of share-based payment
transactions

Norske IFRS Nyhetsbrev
Tidligere utgitte norske IFRS Nyhetsbrev er tilgjengelig
her.
Globale publikasjonsserier
Det er mulig å abonnere direkte på nyhetsbrev fra IAS
Plus, og på denne måten kostnadsfritt få en enkel tilgang
til faglige nyheter innenfor IFRS. Tidligere nyhetsbrev fra
våre globale publikasjonsserier er tilgjengelig her:
 IFRS Industry Insights er tilgjengelig her.
 IFRS in Focus er tilgjengelig her.
 Project Insights er tilgjengelig her.
 IFRIC Review er tilgjengelig her.
 IFRS on Point er tilgjengelig her.
 Insurance Accounting Newsletters er tilgjengelig
her.
Deloitte E-learning
Vi minner om at Deloitte har utviklet en rekke e-learningprogrammer som er gratis tilgjengelig på
http://www.deloitteifrslearning.com/.
Benytt muligheten til å få ny kunnskap på en enkel måte!
Twitter
IAS Plus har startet med å publisere sine nyheter på
Twitter. Denne kan følges på Twitter feed (@iasplus)

IFRS on Point
Deloitte publiserer månedlig IFRS on Point med en kort
og konsis oppsummering av månedens viktigste IFRSnyheter. Siden forrige IFRS Nyhetsbrev har følgende IFRS
on Point blitt publisert:
August 2014

IFRS on Point - August 2014

September 2014

IFRS on Point

September 2014

Oktober 2014

IFRS on Point

October 2014

November 2014

IFRS on Point

November 2014
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Frokostseminarer «Morgenfuglene»

KONTAKTINFORMASJON
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til IFRS
nyhetsbrev, eller noen av publikasjonene nevnt over.
Ansvarlig utgiver og redaktør

15.
16.
17.
18.
18.
18.
18.
18.

desember
desember
desember
desember
desember
desember
desember
desember

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Gran
Dokka
Gjøvik
Drammen
Førde
Sogndal
Fagernes
Kristiansand

Årsoppgjørsseminar: kurset gir innsikt i problemstillinger
knyttet til årsoppgjøret og andre aktuelle temaer
[info og påmelding]
Oversikt over andre Deloitte seminarer finner du her.

Andreas Schwaderlapp
Telefon: 908 52 365
E-mail: aschwaderlapp@deloitte.no
Kontaktpersoner IFRS-tjenester

Anne R. Jones
Telefon: 400 20 228
E-mail: annejones@deloitte.no

Sylvi Bjørnslett
Telefon: 911 99 684
E-mail: sbjornslett@deloitte.no
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