Årets seminar om
revisionsudvalg
”Revisionsudvalg i danske selskaber
– praktik, muligheder og udfordringer.”
Mandag den 18. juni 2012 kl. 09.30

Audit Committee Institute
Sponsored by KPMG

”Revisionsudvalg i danske
selskaber – praktik, muligheder
og udfordringer.”
KPMG’s Audit Commitee Institute,
Bestyrelsesakademiet og Plesner afholder
årets ”flagship” seminar om revisionsudvalg.
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Seminaret, der afholdes den 18. juni
2012, er tiltænkt at være årets
begivenhed for personer, der arbejder
med revisionsudvalg.
På seminaret vil de centrale aspekter af
arbejdet i revisionsudvalg blive belyst af
landets førende eksperter på området.
Indhold
Den finansielle krise, den store
omskiftelighed i verden og den stadigt
stigende kompleksitet stiller krav til
bestyrelserne og understreger behovet
for stærke revisionsudvalg.
Seminaret giver en unik mulighed for at
høre om og drøfte teori og praksis i
relation til revisionsudvalg.
Så sent som i 2010 er der kommet nye
Anbefalinger om god selskabsledelse,
der indeholder anbefalinger vedrørende
revisionsudvalg. Anbefalingerne
supplerer kravene i lovgivningen.

På seminaret vil der under de
overskrifter, der fremgår af programmet,
blandt andet blive givet svar på:
• hvornår er et medlem af
revisionsudvalget uafhængigt?
• hvad vil det sige, at et medlem skal
”have kvalifikationer inden for
regnskabsvæsen og revision”? Hvad
siger anbefalingerne herom?
• hvad betyder ”at overvåge
regnskabsaflæggelsesprocessen”?
• hvad skal man gøre, når man
overvåger, hvorvidt ”virksomhedens
interne kontrolsystem, eventuelle
interne revision og
risikostyringssystemer fungerer
effektivt”?
• hvad indbefatter en overvågning af
”den lovpligtige revision af
årsregnskabet m.v.”?
• hvordan kontrollerer revisionsudvalget
revisors uafhængighed, herunder
særlig leveringen af yderligere
tjenesteydelser til virksomheden?
• hvordan ser en årsplan for
revisionsudvalget ud?
• hvor tit skal udvalget mødes?
• hvordan ser revisionsudvalgets
referater ud og hvem tilgår de?
• hvilket ansvar har revisionsudvalgets
medlemmer?
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Praktiske informationer
Tid og sted
Mandag den 18. juni 2012 kl. 09.30
Københavns Universitet,
Alexandersalen
Bispetorvet 1-3, 1167 København K
Tilmelding
www.bestyrelsesakademiet.dk under
Arrangementer senest den 12. juni 2012
Netværkstid
Vi byder på stående frokost undervejs.
Der vil være kaffe, te og frugt i
pauserne.
Pris
3.750 kr. inkl. moms.

Kontakt
Lone Tranholm Nordby ltr@plesner.com
eller telefon 33 12 11 33
Målgruppe
Seminaret henvender sig til
bestyrelsesmedlemmer, medlemmer
af revisionsudvalg, direktører, investorer
og andre, som arbejder med
revisionsudvalg og ønske viden om
den seneste udvikling og ”best
practice” for revisionsudvalg.
Med venlig hilsen
KPMG’s Audit Committee Institute
Bestyrelsesakademiet
Plesner
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Program

Kl. 09.30-10.00

Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00-10.15

Velkomst

Kl. 10.15-11.00

Juridiske rammer i hovedtræk samt perspektivering
herunder lovgivningen og anbefalingerne om god selskabsledelse
v. professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet

Kl. 11.00-11.15

Pause

Kl. 11.15-12.00

Revisionsudvalgets opgaver og tilrettelæggelsen af arbejdet i
udvalget
herunder overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen,
virksomhedens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer, intern
revision, revision af årsregnskabet m.v. samt revisors uafhængighed m.v.
v. statsaut. revisor Finn L. Meyer, KPMG

Kl. 12.00-12.30

Let frokost

Kl. 12.30-13.15

Hvilken betydning har revisionsudvalget for de pligter og det
ansvar, der påhviler medlemmerne af bestyrelsen og
revisionsudvalget
herunder kommissorium, rapportering til bestyrelsen,
bestyrelsesformandens rolle samt ansvarsforhold m.v.
v. advokat Mikael Rosenmejer, Plesner

Kl. 13.15-13.30

Pause

Kl. 13.30-14.15

Praktiske erfaringer med revisionsudvalg
– Hvordan omsættes bestyrelsens ønsker i en plan for udvalgets arbejde
- Hvordan overvåger udvalget aflæggelsen af et kvartalsregnskab
– Hvordan kan overvågningen af de regnskabsmæssige kontroller
håndteres
v. bestyrelsesformand Jens Due Olsen, formand for revisionsudvalget i
NKT Holding A/S, Kompan A/S og EG A/S

Kl. 14.15-15.00

Netværkstid med kaffe/te og frugt
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Kontakt os
Audit Committee Institute
KPMG
Borups Allé 177
Postboks 250
2000 Frederiksberg
Telefon 38 18 30 00
kpmg@kpmg.dk
www.kpmg.dk/aci
aci@kpmg.dk

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Telefon 33 12 11 33
plesner@plesner.com
plesner.com

Bestyrelsesakademiet
Amerika Plads 37
2100 København Ø
Telefon 33 12 11 33
info@
bestyrelsesakademiet.dk
bestyrelsesakademiet.dk

KPMG er et globalt netværk af firmaer, der
leverer ydelser inden for revision, skat og
rådgivning. KPMG er repræsenteret i 150
lande og har på verdensplan mere end
138.000 medarbejdere. De selvstændige
medlemsfirmaer i KPMG-netværket er tilknyttet KPMG International Cooperative,
der er et schweizisk kooperativ. I Danmark
er vi ca. 1.400 medarbejdere.

Plesner er anerkendt som førende advokat
firma i Danmark, og vi styrker løbende vores position som et internationalt firma, der
har både størrelsen og kompetencerne til at
dække alle juridiske områder.
Vi er i alt 395 ansatte, hvoraf mere end 215
er jurister – alle blandt de absolut dygtigste
i branchen. Med specialistkompetencer
på alle erhvervs- og offentligretlige områder har vi kapacitet til at løfte de største og
mest komplekse projekter.

Bestyrelsesakademiet afholdes én gang
årligt og henvender sig til nuværende og
kommende bestyrelsesmedlemmer. Uddannelsen er et samarbejde mellem Plesner og Københavns Universitet, der udsteder bevis for deltagelse. Forløbet afholdes
på højeste faglige niveau og er det eneste
af sin type, som udbydes af et universitet.
Op til 35 udvalgte ansøgere bliver undervist af særligt inviterede talere fra toppen af
dansk erhvervsliv samt specialister fra Københavns Universitet og Plesner.
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