
Redovisnings-
dagen 2018
Redovisningsdagen är riktad till dig som vill hålla dig uppdaterad på  
senaste nytt inom redovisning och behöver konkreta tips och  praktisk 
vägledning vid tillämpning av nya regler.  
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Program redovisningsdagen 2018
14 november 2018 i Stockholm

08.30  Registrering och morgonkaffe

09.00  Inledning – översikt och aktuella tendenser
Göran Arnell, KPMG – moderator

Göran Arnell är Partner och redovisningsspecialist på KPMG. Göran anlitas som 
rådgivare i redovisningsfrågor av många börsbolag och är huvudansvarig IFRS  
Reviewing Partner avseende KPMGs noterade revisionskunder. Göran är medlem 
i Näringslivets Redovisningsgrupp (NRG) och har tidigare varit ordförande i FARs 
Policygrupp för redovisning. 

09.15  Aktuellt inom redovisning

Vi går igenom det som är aktuellt på redovisningsområdet, i ÅRL, från BFN, FAR
Catharina Pramhäll, Redeye 

Catharina Pramhäll är Certified Advisor på Redeye och underkonsult till KPMG.  
Catharina var tidigare anställd som Director och redovisningsspecialist på KPMG.  
Hon har varit redovisningsexpert på Bokföringsnämnden, bland annat som projekt- 
ledare för K3-projektet. Catharina har även arbetat på Handelshögskolan i Stockholm, 
bl a som lektor inom Redovisning och Finansiering.  

09.45 Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

 Vilka bolag omfattas av obligatoriskt krav på digital rapportering i XBRL år 2020? 
Hur förändras kraven över tid? Vad är XBRL?  
Henrik Auoja, KPMG; Joanna Berg, KPMG  

Henrik Auoja, Senior Manager, har arbetat på KPMG sedan 2014. Henrik är specialist 
på kapitaltäckningsfrågor, likviditetsfrågor, riskfrågor och andra regleringsförändringar 
som påverkar organisationer i den finansiella sektorn. Före 2014 har han innehaft  
roller som finansiell konsult, chief operating officer, project manager, investment 
manager och chef för placering och investering hos olika banker och finansbolag  
i Sverige. Henrik har arbetat med en stor bredd av uppdrag, fokus har främst varit  
på bank och finanssektorn där han arbetat mycket med Finansiell myndighets- 
rapportering som är i XBRL-format till Finansinspektionen.

Joanna Berg har arbetat på KPMG sedan 2012 inom revision och redovisnings- 
frågor. Joanna har under sin tid på KPMG arbetat med rådgivning till kunder och 
revisorer inom IFRS, K2 och K3. Joanna driver även projekt inom KPMG för utveckling 
av mallar och modeller för att underlätta arbetet med K2 och K3 såsom t ex KPMGs 
årsredovisningsmallar. Joanna håller också seminarier och företagsanpassade  
utbildningar inom finansiell rapportering.

10.30  Fika och mingel
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10.50  Nya krav på hållbarhet

  KPMGs undersökning om hållbarhetsrapportering:  
Hur har det utökade lagkravet om hållbarhetsrapportering fallit ut?

  Torbjörn Westman, KPMG

  Torbjörn Westman är Partner och chef för KPMG Assurance med ansvar för CSR. 
Torbjörn är ordförande i FARs specialistgrupp för hållbar utveckling och ingår i  
motsvarande grupp inom EU i Accountancy Europe. Torbjörn är även medlem  
i Svenska ICCs referensgrupp för CSR. 
 

11.20  Nya skatteregler

 Hur påverkas redovisningen? 
 Peter Nilsson, KPMG

   Peter Nilsson är professor i skatterätt vid Juridiska institutionen vid Lunds universitet 
men arbetar även som skattespecialist på KPMG i Malmö. Peter arbetar framför allt 
inom områdena fastigheter, företagsbeskattning och frågor relaterade till ägarledda 
företag men också frågor kring ekonomiska föreningar. Peter arbetar även som redo-
visningsspecialist (Swedish GAAP), är vice ordförande i Bokföringsnämnden och 
styrelseordförande i BAS-kontogruppen.

11.50  Lunch

12.50  Erfarenheter från bokslut 2017

  Erfarenheter och lärdomar från redovisningstillsyn 
Göran Arnell, KPMG; Hans Hällefors, KPMG

  Hans Hällefors är Director och redovisningsspecialist på KPMG. Han har varit  
specialiserad på IFRS sedan införandet 2005 och förutom KPMG jobbat på Finans- 
inspektionens redovisningstillsyn och varit granskare i NASDAQ OMX redovisnings- 
tillsyn. Hans är ekonomie licentiat från Handelshögskolan i Stockholm, där han  
verkat som lärare och forskare. 

13.20  KPMGs studie om övergången till IFRS 15

  Blev det några effekter? Carina delar med sig av egna erfarenheter och redogör  
för den studie som KPMG genomfört nyligen. 
Carina Edlund, KPMG

  Carina Edlund är Partner och ledamot i Expertpanelen, som bistår Rådet för  
finansiell rapportering i redovisningstekniska frågor. Carina har under sina 20 år  
som redovisningsspecialist byggt upp en stor erfarenhet av redovisningsfrågor  
i allmänhet och från börsnoterade bolag i synnerhet. Hon är ofta anlitad som före- 
läsare avseende utbildning inom IFRS som specialanpassats för KPMG:s kunder. 

Fortsättning nästa sida  >>



13.50  Praktisk tillämpning av IFRS 9 och tillhörande utökade upplysningskrav

 Vad innebär de nya upplysningskraven – vad behöver du lägga till? 
 Fredrik Ericsson, KPMG

  Fredrik Ericsson är Director och redovisningsspecialist på KPMG. Fredrik  
arbetar främst som specialist på redovisning av finansiella instrument och arbetar  
med företag inom en rad olika branscher. Han är också ekonomie doktor och har 
disputerat vid Lunds universitet på en avhandling om säkringsredovisning. 
 

14.20  Praktiska tillämpningsfrågor vid leasingredovisning enligt IFRS 16

  Hans Hällefors och David Nilsson delar med sig av erfarenheter från implementerings- 
projekt avseende IFRS 16 Leasingavtal och ger svar på vanliga tillämpningsfrågor:

 • Hur fastställs diskonteringsränta och leasingperiod i praktiken?
 • Hur kombinera lättnadsregler i IFRS 16 med väsentlighetsprincipen i IAS 1?
 • Hur hantera fastighetsskatt och moms i framtida leasingbetalningar?

 David Nilsson, KPMG; Hans Hällefors, KPMG

  David Nilsson arbetar som redovisningsspecialist på KPMG. David har en bak- 
grund som auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på KPMG, men har  
även arbetat som redovisningsspecialist på Scania och som koncernredovisnings- 
chef och redovisningsspecialist på NCC med bland annat implementeringen av  
IFRS 15 och IFRS 16.  

15.00  Fika och mingel

15.20  Modern finansiell rapportering

  Björn Andersson, Nordic Entertainment Group, delar med sig av sina erfarenheter inom  
utveckling av processer för finansiell rapportering och förevisar även en modern finansportal 
som utvecklats i samband med förberedelsearbetet inför börsnoteringen av NENT Group.

  Björn Andersson är Group Financial Controller på Nordic Entertainment Group  
(en blivande avknoppning från Modern Times Group) och har lång och bred erfaren- 
het inom finansiell rapportering, controlling, treasury och corporate governance.  
Björn har tidigare arbetat hos MTG, mySafety Försäkringar samt Electrolux. Han har 
gjort sig känd för att utveckla och modernisera den finansiella rapporteringen i de  
bolag han varit verksam i. Björn är ledamot i Näringslivets Redovisningsgrupp  
sedan 2007 där han var ordförande 2014-2015.

16.00  Övriga nyheter 2019 och framåt

 Göran Arnell, KPMG

16.30  Avslutning
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Tid och plats
Redovisningsdagen  
14 november 2018 kl. 9.00–17.00, Vasagatan 16, Stockholm

Priser per deltagare
Redovisningsdagen – fm 9.00–13.00 (inkl. lunch) 
2 500 kr (2 deltagare elerl fler från samma bolag 2 300 kr per deltagare)

Redovisningsdagen – heldag 9.00–17.00 (inkl. lunch)   
5 900 kr (2 deltagare eller fler från samma bolag 5 500 kr per deltagare)

Samtlig priser anges exklusive moms och inkluderar digital dokumentation, lunch och fika.

Anmälan
Sista anmälningsdag 9 november 2018.  
Vid avbokning efter 9 november debiteras 500 kr per deltagare. 

Frågor
Göran Arnell 
Ansvaring för Redovisningsdagen 2018 
E-post: goran.arnell@kpmg.se 
Tel: 08-723 96 51 

Petra Ramsten 
Kursadministratör 
E-post: petra.ramsten@kpmg.se
Tel: 08-723 98 02

Mer information

© 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms  
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 


