
Dagskrá  Haustráðstefna FLE   Föstudagur 14. nóvember 2008

  
Grand Hótel Reykjavík Ráðstefnustjóri: Eggert Teitsson endurskoðandi, 

forstöðumaður Nýja Kaupþings banka hf.   

Hlutabréfamarkaðurinn  hrun og endurreisn 

8:15 Skráning 

8:30  Setning ráðstefnu   
Margret G. Flóvenz formaður FLE 

8:35  Ávarp   
Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra 

8:50  Kauphöll á umbrotatímum 
Fjallað verður um sögu Kauphallarinnar, núverandi stöðu í ljósi kreppunnar og hvernig stefnt 
verði að því að endurreisa hlutabréfamarkaðinn á Íslandi.   

Þórður Friðjónsson, forstjóri NASDAQ OMX á Íslandi  

Skyldur skráðra félaga til upplýsingagjafa 
Fjallað verður um þær skyldur sem hvíla á þeim félögum sem skráð eru á markaði.    

Kristín Rafnar, forstöðumaður skráningarsviðs NASDAQ OMX á Íslandi 

9:50 Kaffihlé 

10:10 Stóra bóla 
Fjallað verður um orsakir uppsveiflu áranna 2003-2007 og þeirrar kreppu sem nú er skollin á.   

Gylfi Zoëga, Prófessor við Háskóla Íslands 

10:40 Upplýsingar í ársreikningum félaga á markaði og gagnsemi þeirra fyrir greiningaraðila 
Fjallað verður um reikninga skráðra félaga og hrun íslenska fjármálakerfisins. Gáfu skýrslurnar 
einhverjar vísbendingar um það sem í vændum var?   

Edda Rós Karlsdóttir, hagfræðingur 

11:10 Staða og framtíðarhorfur á íslenskum hlutabréfamarkaði 
Fjallað verður um stöðu og framtíð á hlutabréfamarkaði í ljósi nýliðinna atburða í þjóðfélaginu.   

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar Nýja Kaupþings banka hf. 

11:40 Reikningsskil skráðra félaga á Íslandi 
Fjallað verður um reikningsskil fyrirtækja á markaði m.t.t. reikningsskilareglna.   

Stefán Svavarsson, aðalendurskoðandi hjá Seðlabanka Íslands 

12:10 Hádegisverður  Setrið og Hvammur 

13:10 Endurreisn hlutabréfamarkaðar  Aftur til fortíðar?  
Fjallað verður um þróun íslensks hlutabréfamarkaðar frá frumbernsku, hvernig Ísland fór úr því 
að vera markaður með sjávarútvegsfyrirtæki í að vera markaður með fjármálaþjónustufyrirtæki. 
Hvert er líklegt framhald, er hægt að breyta markaðinum til að þjóna útgefendum og fjárfestum til 
jafns?   

Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital 

13:40 Eftirlit með ársreikningum fyrirtækja á markaði 
Fjallað verðum um hvaða reglur gilda um eft irlit ið, hvað úrræði eru t il staðar, hvernig hefur 
eftirlitið farið fram.   

Geir Geirsson, endurskoðandi hjá Ársreikningaskrá RSK 

13:55 Sjónarmið hins almenna fjárfesta 
Fjallað verður  um væntingar fjárfesta til endurskoðenda og birtra upplýsinga.   

Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Samtaka fjárfesta 

14:30 Ráðstefnuslit 

Ráðstefnugjald: kr. 18.000,- 
Námsmat: Ráðstefnan gefur 3 einingar í reikningshaldi og  2 einingar í almenna hlutann skv. reglugerð um 

endurmenntun endurskoðenda. 

---ooo0ooo--- 

Ráðstefnan er opin félagsmönum FLE, FIE og öðrum þeim sem áhuga hafa. 
Þátttökutilkynning berist Félagi löggiltra endurskoðenda fyrir 12. nóvember nk.  


