
Redovisnings-
dagen 2017
Redovisningsdagarna är riktade till dig som vill hålla dig uppdaterade på  
senaste nytt inom redovisning och behöver konkret praktisk vägledning  
vid tillämpning av nya regler.  

Redovisningsdagarna arrangeras av KPMG med ledande redovisnings- 
expertis från svenskt näringsliv. 

Se program på nästa sida  >>



Program IFRS-dagen
27 september 2017 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  Erfarenheter från bokslut 2016

 Erfarenheter och lärdomar från redovisningstillsyn i Sverige och internationellt
 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  
Finansinspektionens redovisningstillsyn och varit granskare i NASDAQ OMX  
redovisningstillsyn. Hans är ekonomie licentiat från Handelshögskolan i Stockholm,  
där han verkat som lärare och forskare. 

09.45 Nyheter 2017

 Nya krav på hållbarhetsrapportering 

  Större bolag ska 2017 upprätta en hållbarhetsrapport. Hur gör man detta i praktiken? Torbjörn Westman 
som en av Sveriges främsta experter inom området beskriver lagen kortfattat och ger praktiska exempel 
hur bolagen kan beskriva de olika områdena som hållbarhetsrapporten skall behandla.

  Torbjörn Westman är Director och chef för KPMG Assurance med ansvar för CSR.
Torbjörn är ordförande i FARs specialistgrupp för hållbar utveckling och motsvarande 
inom EU i Accountancy Europe. Torbjörn är även representant i Global Compacts 
Nordiska nätverk samt medlem i Svenska ICCs referensgrupp för CSR. 
 

10.00  Förmiddagskaffe

10.20  Nyheter 2017, fortsättning

 Övriga nyheter inom redovisning att tillämpa 2017
  Jörgen Nilsson, KPMG

  Jörgen Nilsson är Director och redovisningsspecialist på KPMG. Han är ledamot  
i FARs Policygrupp för redovisning och Head of KPMG Department of Professional 
Practice – Accounting. Jörgen har lång erfarenhet inom IFRS-rådgivning, regel- 
verkskonverteringar och finansiell rapportering Jörgen är ekonomie licentiat från 
Handelshögskolan i Stockholm och var där verksam som lärare och forskare. 

Fortsättning nästa sida  >>



10.50  Intäktsredovisning enligt IFRS 15 baserat på praktikfall

 •   Fall där intäktsredovisningen förändras genom IFRS 15 – Jenny Insulander  
från Atlas Copco

   Jenny Insulander är Group Financial Controller på Atlas Copco. Jenny  
var tidigare auktoriserad revisor på EY. Idag arbetar Jenny bl a som projekt- 
ledare för implementering av IFRS 15 och sitter i Näringslivets redovisnings- 
grupps (NRG) arbetsgrupp för IFRS 15 upplysningar.

 

 •  Underskatta inte effekterna av nya upplysningskrav – praktiska erfarenheter  
presenterade av Sara Herrera från Ericsson

  Sara Herrera är controller på Ericsson med inriktning intäkts- och kontrakts- 
redovisning. Sara har en bred erfarenhet inom Ericsson, både i Sverige och  
utomlands, och har tidigare arbetet som bl a Market controller, Company  
Controller och Business Controller. Sara ingår i Ericssons projekt för  
implementering av IFRS 15. 

12.00  Lunch

13.00  Intäktsredovisning, fortsättning

  •  Åsa Klasson och Pär Falkman delar med sig av anonymiserade case från både små och  
stora IFRS 15-projekt.

 •    Hur hanteras gränsdragningsfrågor mellan IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 9 vid mix av  
försäljning av tjänster och uthyrning samt finansiella tjänster? 

  Åsa Klasson är Director och redovisningsspecialist på KPMG. Hon är chef för  
Accounting Advisory Services på KPMG. Hon har lång erfarenhet från specialist-  
och ledarroller på bolag som Spotify, PwC samt Goldman Sachs & Co. Åsa har lång 
erfarenhet och djup kunskap inom IFRS-rådgivning, regelverkskonverteringar och 
finansiell rapportering. Hon har även arbetat med US GAAP och noteringsfrågor.  
Åsa har bott och arbetat i New York i många år och också jobbat i bland annat  
Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

  Pär Falkman är Partner och redovisningsspecialist på KPMG. Han har lång erfaren- 
het av att arbeta med kvalificerade redovisningsfrågor inom ett stort antal branscher, 
löpande rådgivning vad gäller finansiell rapportering, implementering av nya redo-
visningsprinciper, effektivisering och förbättringsarbeten vad gäller finansiell  
rapportering, exempelvis förbättring av enskilda redovisningsprocesser, utveckling  
av policys och instruktioner samt ansvarat för interna och externa utbildningar  
inom finansiell rapportering.

Fortsättning nästa sida  >>



13.20  Finansiella instrument enligt IFRS 9 för icke-finansiella företag

 •  Hur beräkna kreditförluster på kundfordringar i praktiken vid tillämpning av IFRS 9 Finansiella 
instrument? Så här kan du bygga en nedskrivningsmodell som möter standardens krav. 

   •  Hur påverkas koncernens Treasury-enhet av IFRS 9? Praktiska erfarenheter av implementering 
av IFRS 9 i treasury-verksamhet.

  • Glöm inte bort upplysningarna! Vilka krav på tilläggsupplysningar tillkommer?

  Roger Molin från Volvo Cars samt Fredrik Ericsson och Claes Westerdahl från KPMG

  Roger Molin är Senior Expert på Volvo Cars med ansvar för Group Accounting  
Governance. Roger arbetar mycket med frågor inom treasury och finansiell  
riskhantering och är inom Näringslivets Redovisningsgrupp (NRG) ansvarig för  
arbetsgruppen för finansiella instrument och IFRS 9. Han har tidigare varit revisor  
i många år på bl a KPMG. 

  Fredrik Ericsson är Senior Manager 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. 
 

  Claes Westerdahl är Senior Manager och finansspecialist på KPMG. Han har  
tidigare arbetat hos Finansinspektionen och Nordea samt varit kvantanalytiker  
på energimarknaden. Claes har på senare år skaffat sig en gedigen praktisk  
erfarenhet av beräkning av kreditförluster vid tillämpning av IFRS 9.   
 

14.30  Eftermiddagskaffe

14.50  Leasingredovisning enligt IFRS 16

 • Praktikfall

 • Val av övergångslösning kan få väsentliga effekter på resultat och nyckeltal

 •  Hur hanteras gränsdragning mellan leasing (IFRS 16) och serviceintäkter (IFRS 15)?  
Hur påverkas t ex hyra av fastigheter – vilken praxis håller på att utvecklas?

 • En internationell jämförelse – hur tillämpas IFRS 16 i andra länder? Vad kan vi lära?

 •  Hur måste du bygga om din nuvarande systemlösning för att kunna beräkna tillgångar,  
skulder och kostnader från leasingkontrakt både i övergången och löpande därefter?

  Gunnar Nyman, Ericsson samt Hans Hällefors och Pär Falkman, KPMG

  Gunnar Nyman är Senior Accounting Specialist på Ericsson. Gunnar var tidigare 
ekonomichef och affärsområdescontroller under 7 år inom Vattenfall. Han har  
även varit tillverkningscontroller på Nynäs Petroleum. Åren 2004-2007 var Gunnar 
ordförande i Näringslivets Redovisningsgrupp (NRG) och var 2007-2014 ledamot  
i Expertpanelen för finansiell rådgivning till Rådet för finansiell rapportering.  
Gunnar arbetar idag bl a med implementering av IFRS 16. 

Fortsättning nästa sida  >>



16.05  Övriga nyheter 2018 och framåt

 •  Nyheter från Rådet för finansiell rapportering – inklusive uttalande om redovisning  
av svenska pensionsplaner tryggade genom stiftelse

 • Övriga nyheter inom IFRS, EU och nationella regler

 Carina Edlund, KPMG

  Carina Edlund är Partner och ansvarig för KPMGs tjänst Regulatory Transformation. 
Carina är ledamot i Expertpanelen, som bistår Rådet för finansiell rapportering i  
redovisningstekniska frågor samt sekreterare i Rådet för finansiell rapportering.  
Carina har varit auktoriserad revisor under 15 år samt arbetat som redovisnings- 
specialist i över 20 år.  

16.35  Aktuella redovisningsfrågor och koppling till beskattning

  Exempel på frågeställningar: Fordonsförsäljning med återköpsavtal i kombination med  
finansiell lease i juridisk person, egenupparbetad utvecklingstillgång kontra förvärv av  
tillgång, kapitalförsäkringar.

  Jörgen Nilsson, KPMG

17.00  Sammanfattning och avslutning

 Göran Arnell, KPMG

Fortsättning nästa sida  >>



Program BFN-dagen
28 september 2017 i Stockholm 

08.30  Registrering och morgonkaffe

09.00  Inledning av Catharina Pramhäll

  Catharina Pramhäll är Director och redovisningsspecialist på KPMG. Innan  
hon började på KPMG arbetade hon som redovisningsexpert på Bokförings- 
nämnden, bland annat som projektledare för K3-projektet. Catharina har även  
arbetat på Handelshögskolan i Stockholm, bl a som lektor inom Redovisning  
och Finansiering. Catharina arbetar främst med K3 och K2. Catharina är  
ledamot i SRFs redovisningsgrupp.

09.15  Nyheter inom redovisning

  Vi går igenom årets nyheter på redovisningsområdet, i ÅRL, från BFN, FAR mm.

  Catharina Pramhäll och Maria Albanese, KPMG

  Maria Albanese är senior manager och redovisningsspecialist på KPMG. Innan  
Maria började på KPMG arbetade hon som redovisningsexpert på Bokförings- 
nämnden, bland annat deltog hon i projekten om bokföring och K2. Maria har  
varit expert i Justitiedepartementets Redovisningsutredning och har även arbetat  
som revisor. Maria arbetar främst med frågor avseende bokföringslagen, K2 och K3 i  
ideella föreningar och stiftelser.

10.00  Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket

  Vad händer på området – när blir det en möjlighet respektive ett krav?

 Catharina Pramhäll, KPMG

10.20  Förmiddagskaffe

10.40  Cyber Security och krav i nya dataskyddsförordningen

  Är du redo för den nya dataskyddsförordningen? Hur påverkas din verksamhet av de nya  
striktare kraven? Vet du hur du ska hantera ett dataintrång som innehåller personuppgifter?  
Vet du hur länge du får spara personuppgifter i dina system?

 Peter Lind och Johan Björk, KPMG

  Peter Lind är Senior Manager på KPMG. Han ansvarar för området Data Privacy inom 
KPMG Sverige och har de senaste 17 åren arbetat som rådgivare med inriktning på 
Informationssäkerhet och Data Privacy. Peter är aktiv inom intresseorganisationen 
ISACA, närmast som President och nuvarande roll som sammankallande i valbered-
ningen. Peter arbetar över organisationsgränser vid etablering av styrande regelverk 
som spänner från juridik till verksamhet och IT. 

  Johan Björk är senior manager och ansvarig för KPMGs Cyber Security-tjänster.  
Han har en gedigen erfarenhet av informationssäkerhet både från näringslivet och 
offentlig sektor. Johan har sin spetskompetens inom granskning och utvärdering  
av verksamheters strategi, interna styrning och kontroll av informations- och  
IT-säkerhet.

Fortsättning nästa sida  >>



Mer information på nästa sida  >>

11.50 Lunch

12.50  Praktiska konsekvenser av ändringarna i årsredovisningslagen

  Hur påverkades årsredovisningarna i praktiken? Praktiska exempel på utformningen  
av de nya upplysningarna och avsättning till utvecklingsfond.

 Catharina Pramhäll och Maria Albanese, KPMG

13.30  Praktikfall med tillämpningsfrågor avseende K3 och K2

  Vi presenterar flera korta case med vanliga praktiska frågeställningar och hur  
dessa bör hanteras.

 Catharina Pramhäll och Maria Albanese, KPMG

14.20  Modern digital arkivering – vad säger Bokföringslagen?

 Vilken möjlighet har företagen att arkivera digitalt?

 Maria Albanese, KPMG

15.00  Eftermiddagskaffe

15.20  Aktuella skatte- och momsfrågor

  Genomgång av aktuella inkomstskatte- och momsfrågor där nyheter i form av lagar och  
rättsfall varvas med tillämpningsfrågor och praktiska erfarenheter.

 Henrik Jonsson och Anders Carls, KPMG

  Henrik Jonsson är skatterådgivare från KPMGs momsavdelning  
med gedigen erfarenhet av olika slags momsfrågor och branscher.  
 
 
 

  Anders Carls är skattespecialist på KPMG. Han har förutom gedigen  
erfarenhet som auktoriserad skatterådgivare även arbetat på förvaltnings- 
domstol och på Skatteverket. Anders arbetar främst med bolagsskattefrågor  
och fastighetsfrågor. 
 

16.50  Sammanfattning och avslutning av Catharina Pramhäll



Tid och plats
Redovisningsdagen – IFRS 
27 september 2017 kl 9.00 - 17.00, Vasagatan 16, Stockholm

Redovisningsdagen – BFN  
28 september 2017 kl 9.00 - 17.00, Vasagatan 16, Stockholm

Priser per deltagare
Redovisningsdagen – IFRS 
6 500 kr (2 deltagare el fler från samma bolag 6 000 kr per deltagare)

Redovisningsdagen – BFN  
5 300 kr (2 deltagare el fler från samma bolag 5 000 kr per deltagare)

Paketpris för båda dagarna 10 500 kr  
(2 deltagare el fler från samma bolag som deltar vid båda dagarna 10 000 kr per deltagare)

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

Anmälan
Sista anmälningsdag 20 september 2017.  
Vid avbokning efter 20 september debiteras 500 kr per deltagare.

Frågor
Göran Arnell, övergripande ansvarig för Redovisningsdagen, ansvarig för IFRS-dagen, 08-723 96 51

Catharina Pramhäll, ansvarig BFN-dagen, 08-723 93 14

Petra Ramsten, projektadministratör, 08-723 98 02
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