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ACCOUNTOR ACADEMY FINNS FÖR DIG SOM VILL:

Hålla dig à jour med branschspecifik kunskap

Utvecklas individuellt och påverka din egen karriär 

Sätta upp och nå kompetensmål som stärker dig i din        
    yrkesroll och i dina möjligheter      

VÄLKOMMEN 
TILL 
ACCOUNTOR  
ACADEMY!

På Accountor tror vi på ständig utveckling, på att dela kunskap och att våra 
medarbetare är nyckeln till den framgång vi ska skapa. Tillsammans. 



Som individ och medarbetare är det du som är grunden i allt det Accountor 
levererar och står för och det viktigaste i vår organisation. Vi har därför som 
målsättning att tillgodose din önskan om kompetensutveckling samt ge dig 
de bästa förutsättningar och den stöttning som krävs för att nå just dina 
individuella karriärmål.

Som ett led i detta skapades 2014 Accountor Academy som är den plattform 
där vi erbjuder dig som medarbetare ett gediget utbud av kurser för att 
upprätthålla din vilja och glädje för din profession och yrkeskunskap. 

Vi hoppas att du tillsammans med Accountor vill nå framgång. Vår och din.

/Frida Dynér, Utbildningsansvarig

Visste du att...?

Accountor även står för hela kostnaden 
för dig som Srf-auktoriserad? Det 
innefattar auktorisationsexamen, 
olika typer av årliga avgifter, samt 
upprätthållandet av din auktorisation.

INTE ÄNNU AUKTORISERAD? 
Lägg upp en plan med din Team 
Manager och sätt upp målet att ta 
examen!

Srf



Innehåll

KURSUTBUD – REDOVISNING

• Analys av RR och BR – Stora bolag
• Analys av RR och BR – Ägarledda bolag
• Beskattning av delägare i Fåmansaktiebolag 
• Bokslutsfrågor K2/K3 samband redovisning – skatt
• Crash course i RFR 2
• Fördjupad kassaflödesanalys
• Fördjupad koncernredovisning
• Förmåner och representation  
• Grundläggande kassaflödesanalys
• Grundläggande koncernredovisning
• Grundläggande skillnad mellan IFRS jämfört med K3
• Hogia Bokslut
• K2 Bokslut
• K2 Årsredovisning
• K3 Bokslut
• K3 Årsredovisning
• K3/K2 - Vad skiljer dem åt?
• Nyheter inom momsområdet med fokus på internationella transaktioner
• Redovisningsnyheter
• Självgranskning av årsredovisning
• Skatteträffen – THOLIN & LARSSON

KURSUTBUD – REDOVISNING FORTS.

• Uppskjuten skatt
• Vanliga värdeöverföringar inkl. koncernbidrag
• Workshop – Bokföring och skatt med riktiga case

KURSUTBUD – LÖN

• Arbetsrätt för lönekonsulter
• Ekonomi för lönekonsulter
• Förmåner och extern representation
• Lönehantering av expatriater 
• Pensionsrapportering
• Pensioner – Hogia
• Pensioner – Agda 
• Årsskiftesrutiner

TRÄFFA VÅRA LÄRARE

Observera att kurser med denna symbol även erbjuds digitalt 
via Accountor Training, så du kan delta oavsett plats och tid. 
Se aktuellt kursutbud på Accountor Trainings webbplats.

http://www.accountortraining.se


Kursutbud 
Redovisning

På följande sidor hittar du de kurser 
som kommer erbjudas hösten 2017. 

De kurser som även erbjuds digitalt via 
Accountor Training är märkta med en 
kamerasymbol. 



Analys av RR och BR – Ägarledda bolag

KURSBESKRIVNING: Att förstå hur RR och BR hänger ihop och påverkar 
varandra samt hur du analysera och känner dig bekväm med att förklara 
förändringar i RR och BR för kunder. Syftet är även att du ska få en 
verktygslåda av nyckeltal som är relevanta att använda sig av. OBS! Kursen 
vänder sig främst till dig som jobbar med ägarledda bolag. 

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 20 oktober kl.09:00-12:00

LÄRARE: Peter Einarsson & Helena Lindfors

Tillbaka till kursutbudet »

Analys av RR och BR - Stora bolag

KURSBESKRIVNING: Att förstå hur RR och BR hänger ihop och påverkar 
varandra samt hur du analysera och känner dig bekväm med att förklara 
förändringar i RR och BR för kunder. Syftet är även att du ska få en 
verktygslåda av nyckeltal som är relevanta att använda sig av.

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 16 oktober kl.09:00-12:00

LÄRARE: Peter Einarsson & Helena Lindfors

Tillbaka till kursutbudet »



Beskattning av delägare i Fåmans-AB

KURSBESKRIVNING: Syftet med kursen är att du ska lära dig 
grundläggande regler rörande beskattning av delägare i fåmansföretag, 
de s.k. 3:12 reglerna, samt att du även kommer att få en översiktlig 
inblick i kommande förändringar av lagstiftningen. Efter avslutad kurs 
ska du självständigt kunna upprätta blankett K10 (kvalificerade andelar 
-  fåmansföretag), få en känsla för problematiken rörande gränsdragningen 
mellan kvalificerade- och ej kvalificerade andelar samt få ett bättre 
självförtroende i skatteplaneringsfrågor rörande fåmansföretag och dess 
ägare.

TIDSÅTGÅNG: ca 3 h

KURSTILLFÄLLEN: Karlstad den 21 september kl.09:00-12:00. Stockholm 
den 25 september kl.09:00-12:00

LÄRARE: Mikael Svensson

Tillbaka till kursutbudet »

Bokslutsfrågor K2/K3

...och samband mellan redovisning och skatt.

KURSBESKRIVNING: Att förstå den skattemässiga konsekvensen 
beroende på vilken norm som används, inom de mest vanliga områdena.

AGENDA:

 + Kopplade områden redovisning – skatt, 
 + Ej kopplade områden
 + Val av värderingsmetod/intäktsgenereringsmetod beroende på 

redovisningsstandard

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 30 november kl.09:00-12:00  

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »



Crash course i RFR 2

KURSBESKRIVNING: Att få en grundläggande förståelse för det man kallar 
redovisning enligt RFR 2.

AGENDA:

 + Vad är RFR? 
 + Vilka skall tillämpa RFR 
 + Områden som skiljer sig mot bland annat IFRS och K3 

TIDSÅTGÅNG: 2 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 28 november kl.09:00-11:00 

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »

Fördjupad kassaflödesanalys

KURSBESKRIVNING: Att självständigt kunna upprätta en 
kassflödesanalys. Att kunna utföra relativt komplexa arbetsmoment 
självständigt. 

 AGENDA:

 + Komplexa transaktioner och påverkan kassaflödet
 + Upprättande en kassflödesanalys 

 - Praktiska exempel

 - Övningsuppgift

 + Upprättande en kassflödesanalys
 - Praktiska exempel

 - Övningsuppgift

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: 17 oktober kl.13:00-16:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »



Fördjupad koncernredovisning

KURSBESKRIVNING: Att självständigt kunna upprätta en 
koncernredovisning eller ingå i ett större koncernredovisningsteam. Att 
kunna utföra relativt komplexa arbetsmoment självständigt. 

AGENDA:

 + Vad händer andra året?
 - Avskrivningar

 - Avstämning eget kapital

 + Koncerner i utländsk valuta
 + Upprättande koncern 

 - Genomgång av konsolideringsprocessen

 - Övningsuppgift

TIDSÅTGÅNG: ca 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 24 oktober kl.13:00-16:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »

Förmåner och representation 
Extern representation samt aktiviteter gentemot egen personal - Hur 
undviker man att få skatteproblem?

KURSBESKRIVNING: Halvdagsseminarium om skattereglerna kring 
förmåner och representation. Du blir uppdaterad om nya regler, aktuell 
rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden. Dessutom innehåller 
seminariet fördjupningar i utvalda aktuella problemområden inom förmåns- 
och representationsområdet med skattemässiga bedömningar som 
diskuteras. 

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 20 oktober kl.09:00-12:00 

LÄRARE: Peter Einarsson & Helena Lindfors

Tillbaka till kursutbudet »



Grundläggande kassaflödesanalys

KURSBESKRIVNING: Att kunna vara behjälplig i ett uppdrag där kassaflöde 
upprättas alternativt kunna upprätta ett enklare kassaflöde på egen hand. 
Kursen ska också hjälpa konsulten/kursdeltagaren att identifiera komplexa 
områden så att rätt handledning kan inhämtas. 

AGENDA:

 + Introduktion inklusive:
 - Regelverk

 - Kassaflödets olika delar/verksamheter

 + Grundläggande förståelse för kassapåverkande transaktioner och   
      klassificering i de olika verksamheterna 

 + Upprättande en kassaflödesanalys
 - Praktiska exempel

 - Övningsuppgift

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLEN: Stockholm den 17 oktober kl.09:00-12:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »

Grundläggande koncernredovisning

KURSBESKRIVNING: Att kunna vara behjälplig i ett uppdrag där 
koncernredovisning upprättas alternativt kunna upprätta en enklare 
koncern på egen hand. Kursen ska också hjälpa konsulten/kursdeltagaren 
att identifiera komplexa områden så att rätt handledning kan inhämtas.

AGENDA:

 + Introduktion
 + Vanliga elimineringar och koncernjusteringar
 + Upprättande koncern

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 24 oktober kl.09.00-12.00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »



Grundläggande skillnad mellan IFRS och K3

KURSBESKRIVNING: På flera håll pratas det inom redovisningsskrået om 
olika normverk. Kursen har som syfte att belysa några väsentliga områden 
och skillnader mellan K3 och IFRS

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLEN: Stockholm den 21 november kl.09:00-12:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »

Hogia Bokslut (via länk)

KURSBESKRIVNING: Syftet med kursen är att du ska lära dig att göra ett 
bokslut i Hogia med målsättningen att kunna färdigställa ett bokslut med 
bland annat specifikationer och en fullständig årsredovisning. 

AGENDA:

 + Navigering i programmet
 + Genomgång av saldomatris och samband
 + Arbetsgång och bokslutsprocesser
 + Skapa bokslutsspecifikationer
 + Genomgång av dokument/mallhantering
 + Genomgång av årsredovisningsmallen
 + Visa koppling till Hogia ekonomi och Hogia skatt

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Malmö, Lund, Västervik och Karlskoga (via uppkoppling) 
20 november kl.09-12

Göteborg, Stockholm, Uppsala, Karlstad (via uppkoppling)  
21 november kl.09-12

LÄRARE: Henrik Dahlin (Hogia)

Tillbaka till kursutbudet »



K2 Bokslut

KURSBESKRIVNING: Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av 
övergångsreglerna samt de vanligaste förekommande balansposterna och 
transaktionscyklerna. Diskussion kring instegsfrågor och de vanligaste 
förekommande balansposterna ur ett regelperspektiv men redogör även för 
de praktiska redovisningsmässiga lösningarna. Målet är att du efter kursen 
ska kunna upprätta ett K2-Bokslut det första året. 

TIDSÅTGÅNG: 7 h

KURSTILLFÄLLEN: Stockholm den 15 september kl.09:30-17:30 

LÄRARE: Sven-Inge Danielsson (extern lärare)

Tillbaka till kursutbudet »

K2 Årsredovisning

KURSBESKRIVNING: Under kursen får du lära dig att ta fram tydliga 
exempel och förslag till formuleringar i tilläggsupplysningarna till 
årsredovisningen. Diskussion kring årsredovisningens utformning i 
övrigt. Vad ska förvaltningsberättelsen innehålla och vilka allmänna 
redovisningsprinciper måste man ta hänsyn till? Du kommer få arbeta 
med exempel som lär dig att undvika vanliga fel vid upprättande av 
årsredovisning.

Målet är att du efter kursen självständigt ska kunna upprätta en 
årsredovisning enligt K2. Du ska även känna till vilka tilläggsupplysningar 
som är obligatoriska enligt lag och norm samt vilka som är frivilliga men 
som kan ge årsredovisningen ett mervärde.  

TIDSÅTGÅNG: 7 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 27 september kl.09:30-17:30

LÄRARE: Per Lindblom (extern lärare)

Tillbaka till kursutbudet »



K3 Bokslut

KURSBESKRIVNING: Kursen fokuserar på de vanligaste förekommande 
balansposterna och transaktionscyklerna. Eftersom ett mindre företag som 
tillämpar K2 och byter till K3 måste tillämpa övergångsreglerna, kommer 
även dessa att beröras. De vanligaste förekommande balansposterna 
gås igenom ur ett teoretiskt perspektiv och diskutera men visar även de 
praktiska redovisningsmässiga lösningarna. Målet är att du efter kursen ska 
kunna upprätta ett K3-Bokslut det första året. 

TIDSÅTGÅNG: 7 h

KURSTILLFÄLLEN: Stockholm den 27 november kl.09:30-17:30

LÄRARE: Sven-Inge Danielsson (extern lärare)

Tillbaka till kursutbudet »

K3 Årsredovisning

KURSBESKRIVNING: Under kursen får du lära dig att ta fram tydliga 
exempel och förslag till formuleringar i tilläggsupplysningarna till 
årsredovisningen. Diskussion kring årsredovisningens utformning i 
övrigt. Vad ska förvaltningsberättelsen innehålla och vilka allmänna 
redovisningsprinciper måste man ta hänsyn till? Du kommer få arbeta 
med exempel som lär dig att undvika vanliga fel vid upprättande av 
årsredovisning. 

Målet är att du efter kursen självständigt ska kunna upprätta en 
årsredovisning enligt K3. Du ska även känna till vilka tilläggsupplysningar 
som är obligatoriska enligt lag och norm samt vilka som är frivilliga men 
som kan ge årsredovisningen ett mervärde.

TIDSÅTGÅNG: 7 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 22 november kl.09:30-17:30

LÄRARE: Per Lindblom (extern lärare)

Tillbaka till kursutbudet »



Nyheter inom momsområdet
...med fokus på internationella transaktioner

KURSBESKRIVNING: Många anser att momsreglerna vid internationell 
handel är komplicerade. Vi går igenom bestämmelserna om var olika tjänster 
och varor ska beskattas inom EU. Redovisning och rapportering av försäljning 
av tjänster och varor till och från andra EU länder är också ett viktigt 
moment att kunna hantera. Det är också nödvändigt att veta vilka dokument 
som du måste ha för att kunna bevisa att du har hanterat din försäljning 
momsmässigt korrekt. Kursen behandlar också skillnader kring och vad man 
bör tänka på vid momsförfrågan från SKV kontra skatterevision inom detta 
skatteområde och hur styrsignaler från SKV kan ge det förtydligande som 
man mer konkret är ute efter.

TIDSÅTGÅNG: 2-3 h

KURSTILLFÄLLEN: Karlstad den 21 september (tid fastställs senare)

Stockholm den 25 september kl.13:00-15:00

LÄRARE: Erik Strömberg

Tillbaka till kursutbudet »

K3/K2 - Vad skiljer dem åt?

KURSBESKRIVNING: Att förstå de principiella skillnader mellan 
redovisning enligt K2 och K3 och inom vilka områden de väsentliga 
skillnaderna finns. Vidare att förstå skillnader och påverkan på dels den 
löpande bokföringen, dels på värdering och klassificering i bokslut och 
årsredovisning. Målsättningen är att du efter kursen ska kunna identifiera 
områden där regelverken skiljer sig åt samt ha kunskap att söka hjälp inom 
identifierade komplexa områden  

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 13 november kl.09:00-12:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »



Redovisningsnyheter

KURSBESKRIVNING: Uppdatering kring eventuella redovisningsnyheter. 

TIDSÅTGÅNG: Beror på vilka nyheter som eventuellt presenteras under 
hösten

KURSTILLFÄLLE: Via Accountor Training den 29 november kl10:00-?

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »

Självgranskning av årsredovisning

KURSBESKRIVNING: Syftet med kursen är att du på ett övergripande 
sätt ska förstå innehåll och regelverk i en årsredovisning samt eventuella 
nyheter för 2017. Därutöver kommer du lära dig att undvika vanliga fel vid 
upprättande av årsredovisning. Målet är att du självständigt ska kunna 
upprätta en årsredovisning utan väsentliga fel.   

TIDSÅTGÅNG: 2 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 29 november kl.10:00-12:00 

Malmö den 29 november kl.10:00-12:00

LÄRARE: Peter Einarsson, Ann Hansson, Marie Järlesäter

Tillbaka till kursutbudet »



Skatteträffen – THOLIN & LARSSON

KURSBESKRIVNING: Den självklara upp¬dateringsdagen för tusentals 
ekonomi¬ansvariga, redovisnings-konsulter, företagare m fl.

AGENDA:

 + Allt om regeringens skatteförslag
 + Vad händer med 3:12-reglerna?
 + Nya regler vid paketeringar?
 + Många frågor om representation
 + Skärpt beskattning av förmåner
 + Aktuella momsfrågor

TIDSÅTGÅNG: Heldag

KURSTILLFÄLLEN: Stockholm: 21/11, 11/12, 12/12 och 10/1, Linköping: 23/11, 
Malmö: 28/11, 12/12 och 11/1, Göteborg: 1/12, 7/12 och 14/12, Uppsala: 6/12, 
Karlstad: 6/12

LÄRARE: THOLIN & LARSSON (extern lärare)

Tillbaka till kursutbudet »

Uppskjuten skatt

KURSBESKRIVNING: Att förstå den grundläggande teorin kring 
uppskjuten skatt, att kunna beräkna och presentera uppskjuten skatt. 

AGENDA:

 + Genomgång av lagar och normer
 + Koppling skatteberäkning – redovisning inklusive
 + Praktisk tillämpning

 

TIDSÅTGÅNG: 3 h

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 28 september kl.09:00-12:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »



Workshop – Bokföring och skatt
...med riktiga case.

KURSBESKRIVNING: En unik möjlighet att tillsammans med Accountros 
främsta skatteexperter gå igenom dina egna och aktuella utmaningar 
kopplat till skattefrågor. Teori blandas med praktik och där gruppens 
egna utmaningar formar utbildningens gång och nivå. Du kommer lära 
dig att förstå innebörden av siffrorna samt öka din förståelse för kundens 
verksamhet. Målsättningen är att du på ett bättre sätt ska fånga upp frågor 
som måste utredas innan samma sak görs utav Skatteverket och på så 
sätt slippa eventuella utredningar, sanktioner samt spara din värdefulla tid! 
Därutöver hoppas vi att kursen kommer bidra till ökat engagemang och 
stolthet då du kommer kunna svara på olika typer av skattefrågor samt lära 
dig vad som kan ifrågasättas av Skatteverket och hur du möter det. Genomgå 
din egen en skatterevision i förväg och bli en fena på skatt!

TIDSÅTGÅNG: 5h (beror på antal case, frågor och diskussionens gång)

KURSTILLFÄLLEN: Karlstad den 20 september (kurstid fastställs senare)
Stockholm den 26 september kl.09:30-15:30  
Malmö den 24 oktober (kurstid fastställs senare) 
Göteborg den 16 november (kurstid fastställs senare)

LÄRARE: Erik Strömberg och Mikael Svensson

Tillbaka till kursutbudet »

Vanliga värdeöverföringar inkl. koncernbidrag

...redovisningsmässigt och skattemässigt perspektiv.

KURSBESKRIVNING: Syftet med kursen är att utifrån framförallt ett legalt 
perspektiv kunna skilja på olika sätt att överföra värden mellan bolag i t.ex. en 
koncern. Att förstå skillnad i både karaktär, redovisningsmässig hantering samt 
skattekonsekvenser. 

AGENDA:

 + Definition av olika metoder för värdeöverföring 
 + Emissioner inklusive redovisning
 + Utdelning inklusive redovisning
 + Aktieägartillskott inklusive redovisning
 + Koncernbidrag
 + Skattemässiga rekvisita för koncernbidrag inklusive 

TIDSÅTGÅNG: 4 h

KURSTILLFÄLLEN: Stockholm den 16 november kl.10:00-15:00

LÄRARE: Per-Jonas Persson

Tillbaka till kursutbudet »



Arbetsrätt för lönekonsulter

KURSBESKRIVNING: Grundkurs i arbetsrättens vanligaste lagar och 
tydliggör gränsdragningen mellan lönekonsult och HR-konsult.

AGENDA:

 + Grundläggande lagar att förhålla sig till inom arbetsrätten.
 + Olika exempel/case 
 + Tydliggörande av fördelning av arbetsuppgifter mellan lön- och 

Hr-konsult

TIDSÅTGÅNG: 2 h

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: JA

KURSTILLFÄLLEN (ORT OCH DATUM): Kursdatum och ort fastställs efter 
anmälan och styrs av efterfrågan.

LÄRARE: Madeleine Huzelius

Tillbaka till kursutbudet »

Kursutbud 
Lön

På följande sidor hittar du de kurser 
som kommer erbjudas hösten 2017. 

De kurser som även erbjuds digitalt via 
Accountor Training är märkta med en 
kamerasymbol. 



Förmåner och extern representation

KURSBESKRIVNING: Halvdagsseminarium om skattereglerna kring 
förmåner och representation. Du blir uppdaterad om nya regler, aktuell 
rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden. Dessutom innehåller 
seminariet fördjupningar i utvalda aktuella problemområden inom förmåns- 
och representationsområdet med skattemässiga bedömningar som 
diskuteras.

TIDSÅTGÅNG: 3-4 h

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: INVÄNTAR BESKED

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 4 oktober kl.13:00-16:00.  
Gävle, den 3 oktober. Övriga kursdatum kan komma att planeras beroende på 
efterfrågan.

LÄRARE: Erik Strömberg

Tillbaka till kursutbudet »

Ekonomi för lönekonsulter

KURSBESKRIVNING: Kursen ger den medverkande fördjupad 
kunskap om hur kontoplanen är uppbyggd och hur den läggs upp i 
lönesystemet/löneberedningen för kontering av lön, arbetsgivaravgifter 
och semesterskuld. Kursen ger kunskap om konteringsnivåer och hur 
man kan anpassa bokföringsrapportering i systemet, hur man tolkar en 
bokföringsorder och hur den används av ekonomiavdelningen.

AGENDA:

 + Kontoplanens uppbyggnad
 + Anpassning av lönesystemet för olika behov av kontering
 + Tolka och förstå innehållet i bokföringsordrar
 + Bokföringens olika konteringsnivåer

TIDSÅTGÅNG: 1 h

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: JA

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 3 oktober kl.10:00-11:00

LÄRARE: Michelle Bobr 

Tillbaka till kursutbudet »



Pensionsrapportering

KURSBESKRIVNING: Som lönekonsult har du ansvar för 
pensionsrapportering på samma sätt som löneutbetalning då pension är 
framtida lön. Under kursen går vi igenom de viktigaste delarna så att du kan 
känna dig trygg med att du gör rätt. AGENDA:

Lönehantering av expatriater

KURSBESKRIVNING: Under utbildningen får du lära dig vad som 
definierar en expatriat och de speciella anställningsvillkor som i sin tur 
påverkar olika moment i lönehanteringen. Hur man tex skattemässigt 
hanterar förmåner och andra speciella omständigheter som uppstår. Efter 
utbildningen skall du ha ökad kunskap och förmåga att hantera expatriater i 
ditt arbete.

TIDSÅTGÅNG: 1-2 h

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: JA

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 2 oktober kl.13:00-15:00

LÄRARE: Frida Grahn 

Tillbaka till kursutbudet »

 + ITP 1 eller 2?
 + TGL – efterlevandeskydd
 + Anmäla nyanställd
 + Rapportera lön
 + Löneväxling
 + 10 taggare
 + Vid sjukdom

TIDSÅTGÅNG: 3-4 h

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: INVÄNTAR BESKED

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 4 oktober kl.09:00-12:00. Gävle, kursdatum 
fastställs efter anmälan. Övriga kursdatum kan komma att planeras beroende på 
efterfrågan.

LÄRARE: Erik Strömberg

Tillbaka till kursutbudet »

 + Vid föräldraledighet
 + Vid vård av barn
 + Tjänstledighet
 + Avslut
 + Vid arbete efter 65
 + Vad är pensionsgrundande
 + Treårssnitt



Pensioner – Hogia

KURSBESKRIVNING: Arbetar du i Hogia så går vi här igenom alla 
inställningar som behövs så att du får fram rätt pensionsgrundande värde 
när du rapporterar.

AGENDA:

 + Systeminställningar
 + Uppsättning på personnivå
 + Hantering frånvaro
 + Uttag av rapporter

TIDSÅTGÅNG: 45 min

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: NEJ

KURSTILLFÄLLE: Kursdatum och ort fastställs efter anmälan och styrs av 
efterfrågan.

LÄRARE: Maria Andersson

Tillbaka till kursutbudet »

Pensioner – Agda

KURSBESKRIVNING: Arbetar du i  Agda PS så går vi här igenom alla 
inställningar som behövs så att du får fram rätt pensionsgrundande värde när 
du rapporterar.

AGENDA:

 + Systeminställningar
 + Uppsättning på personnivå
 + Hantering frånvaro
 + Uttag av rapporter

TIDSÅTGÅNG: 45 min

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: NEJ

KURSTILLFÄLLE: Kursdatum och ort fastställs efter anmälan och styrs av 
efterfrågan.

LÄRARE: Maria Andersson

Tillbaka till kursutbudet »



Träffa lärarna

Årsskiftesrutiner

KURSBESKRIVNING: Kursen ger den medverkande kunskap om hur man 
proaktivt kan förbereda sig och sina kunder inför årsskiftesrutinen. Kursen 
ger en genomgång av de olika delarna vid årsskiftet t.ex. kontrolluppgifter, 
FORA rapportering. Målet med kursen är att du ska kunna förbereda inför 
årsskiftets rutiner och säkerställa att rapportering och inställningar inför 
rapportering är korrekt uppsatt i lönesystemet.

AGENDA:

 + Årsskiftesrutinerna, vilka delar ska man hantera?
 + Anpassning av lönesystemet inför rapportering av årsrapportering
 + Proaktivt arbete inför årsskiftet

TIDSÅTGÅNG: 1 h

GER AUKTORISATIONSTIMMAR: NEJ

KURSTILLFÄLLE: Stockholm den 7 november kl.10:00-11:00

LÄRARE: Michelle Bobr

Tillbaka till kursutbudet »



Marie 
Järlesäter 

PRESENTATION:
Marie har under sin karriär byggt upp en 
stor erfarenhet inom redovisning och fått 
möjlighet att jobba på flera spännande 
arbetsplatser. Marie har  bl.a. jobbat 
som revisor på EY som redovisningschef 
på bokförlag Egmont Richter och som 
koncerncontroller inom Bona koncernen. På 
Matrisen började hon 2009 och jobbar idag 
väldigt brett mot både större och mindre 
ägarledda bolag.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Jag hoppas kunna få konsulten att förändra 
sitt tankesätt så att han/hon får ett mer 
effektivt arbetssätt. Att lära sig veta vad 
man ska tänka på så att ingenting missas 
och att kunna upprätta en komplett 
årsredovisning som man känner sig trygg 
med. Dessutom tror jag att man tycker att 
jobbet blir roligare när man få lära sig nytt 
och känner att man utvecklas!

KURSER SOM MARIE HÅLLER:
 - Självgranskning av årsredovisning

Senior Advisor, Malmö



PRESENTATION:
Dag är utbildad civilekonom och har lång 
erfarenhet av att jobba med revision och 
redovisning. Han har varit på kontoret i 
Västervik sedan 2000 och arbetar idag främst 
med fastighetsuppdrag vilket är uppskattat 
då han får möjlighet att jobba med mer 
komplicerade frågor inom redovisning och 
skatt. Dag kommer senast från Matrisen men 
har även jobbat på EY samt som redovisnings- 
och ekonomichef på ett industriföretag och ett 
bilhandelsföretag.  

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Att genom att lyfta de speciella frågor som 
är aktuella inom fastighetsföretag visa på hur 
man undviker de vanligaste fällorna. Inte minst 
de skattemässiga aspekterna kan bli mycket 
kostsamma om de blir fel. Målsättningen är att 
kunna presentera en överskådlig och jämförande 
bild över hur olika typer av transaktioner i ett 
fastighetsföretag hanteras i de olika regelverken 
för redovisning och inom skatteområdet och 
hur detta behandlas i årsredovisning respektive 
deklaration.

KURSER SOM DAG HÅLLER:
 - Redovisning i fastighetsföretag
 - Komponentredovisning
 - Förvärv och avyttringar av fastighet via 

bolag

Dag 
Bjärslinde
Senior Advisor, Västervik



Mikael 
Svensson

PRESENTATION:
Mikael har många års erfarenhet som 
redovisningskonsult och som revisor. 
Han har jobbat inom de flesta branscher 
med både små och stora företag. I dag 
arbetar Mikael främst med redovisning 
och beskattning med inriktning mot små 
och medelstora företag och ofta med 
frågor som berör koncernredovisning, 
bokslut samt deklarationer. Han började på 
Matrisen 2006 och har tidigare även varit 
på Skatteverket och Deloitte samt en mindre 
redovisningsbyrå. 

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Att höja den allmänna kompetensen inom 
det speciella regelverket inom skatt som 
omgärdar mindre aktiebolag och dess 
delägare.  

KURSER SOM MIKAEL HÅLLER:
 - FÅAB
 - Mervärdesskatt och förmånsbeskattning
 - Förmånsbeskattning, optionsprogram och   

övriga förmåner
 - Workshop - Bokföring och skatt med riktiga 

case
Senior Tax Advisor, Stockholm



PRESENTATION:
Erik har lång erfarenhet och stor kompetens 
inom skattefrågor. Han har arbetat  på 
Skatteverket som momshandläggare 
respektive skatterevisor och därefter bl.a. 
innehaft rollen som skatteansvarig för stora 
bolagskoncerner i Sverige. Han började på 
Matrisen 2012 och arbetar idag  främst med 
utredningar inom flertalet skatteområden, 
är behjälplig vid skatterevisioner samt tar 
hand om processfrågor mot Skatteverket/
förvaltningsdomstolen.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
En effektivare hantering av skattefrågor och 
att du som konsult ska känna dig tryggare 
med skattefrågor, så att du kan ställa de 
rätta frågorna!

KURSER SOM ERIK HÅLLER:
 - FÅAB
 - Mervärdesskatt
 - Förmånsbeskattning, optionsprogram och 

övriga förmåner
 - Förmåner och extern representation
 - Workshop – Bokföring och skatt med riktiga 

case

Erik 
Strömberg
Senior Tax Advisor, Stockholm



Madeleine 
Huzelius

PRESENTATION:
Madeleine är utbildad personalvetare 
och har jobbat på Accountors interna HR 
avdelning sedan april -16 men har sedan 
tidigare även jobbat som HR-konsult under 
sin tid på Matrisen. Idag jobbar hon med 
alla typer av frågor men med sin främsta 
expertis inom arbetsmiljöfrågor. Tidigare har 
Madeleine jobbat som HR-administratör på 
Nynas.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Jag vill bidra till att skapa en stadig grund 
för att ge de bästa förutsättningarna att 
jobba med arbetsmiljöfrågor och bidra 
med insikten att det inte är så svårt som 
man kanske tror. Syftet är även att skapa 
en tydligare gränsdragning mellan HR och 
ledare/lönekonsult som tydligt visar på 
vilken ansvarsfördelning som gäller. 

KURSER SOM MADELEINE HÅLLER:
 - Arbetsrätt för lönekonsulter 
 - Arbetsmiljöansvar för ledare
 - Arbetsrätt och kollektivavtal för ledare

HR Business Partner, Stockholm



PRESENTATION:
PJ har lång erfarenhet av att jobba med revision 
och då främst inom noterade och internationella 
bolag/koncerner/organisationer. På Accountor 
jobbar han framförallt med bokslut inklusive 
konsolideringar och med rådgivning vid 
komplexa frågor. PJ har tidigare jobbat på PwC 
(1998-2011) och Matrisen (från 2011).

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Mitt syfte är att skapa en grundläggande 
förståelse inom mina expertområden. Därutöver 
att utveckla förmågan att problemformulera, 
ha modet att be om hjälp, samt kommunicera 
rätt förväntningar till kunder och kollegor. Min 
förhoppning är att du ska känna dig mer trygg i 
din roll och förhoppningsvis bli mer stimulerad i 
arbetsuppgiften.

KURSER SOM PER-JONAS HÅLLER:
 - Grundläggande koncernredovisning
 - Fördjupad koncernredovisning
 - Grundläggande kassaflödesanalys
 - Fördjupad kassaflödesanalys
 - Värdeöverföring inklusive koncernbidrag
 - K2/K3 – Vad skiljer dem åt?
 - Bokslutsfrågor K2/K3 samband redovisning – 

skatt
 - Grundläggande skillnad mellan IFRS jämfört 

med K3 
 - Crasch-kurs i RFR 2
 - Uppskjuten skatt

Per-Jonas 
Persson
Senior Advisor, Stockholm



Frida 
Dynér

PRESENTATION:
Frida började sin karriär på Accountor 
2016 men och har sedan tidigare jobbat 
med rekrytering i 5 år. Därutöver har hon 
även drivit egen firma där hon framförallt 
har coachat och föreläst om kvinnors 
karriärutveckling.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Jag hoppas kunna förmedla både ett ökat 
intresse för intervju- och kravprofilsarbete 
och att kunna bidra med både nya 
perspektiv och tankegångar för att förbättra 
våra rekryteringar. Allt handlar om att bygga 
en bra och stabil bas och att lära känna sig 
själv för att kunna göra bra och värdefulla 
bedömningar!

KURSER SOM FRIDA HÅLLER:
 - Inga kurser denna termin

Recruitment & Competence Development Partner, Stockholm



PRESENTATION:
Peter har lång erfarenhet av revision 
och redovisning och har tidigare varit 
auktoriserad revisor.  Det bästa med hans 
jobb tycker han är att både kunna hjälpa 
kunderna men även få möjlighet att kunna 
hjälpa och stöttat yngre medarbetare att 
utvecklas i sin profession och följa deras 
utveckling på plats. Han har tidigare arbetat 
på Matrisen och EY.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Att få bidra med att vi som byrå höjer vår 
totala kompetens och att varje individ 
utvecklas, blir mer självständiga i sitt 
arbete och ännu mer intresserade för 
redovisningsfrågor. Ju mer kunskap du har 
desto mer möjligheter får du; det känns 
sporrande att kunna bidra med det till någon 
annan!

KURSER SOM PETER HÅLLER:
 - Analys av RR och BR - Stora bolag
 - Analys av RR och BR – Ägarledda bolag
 - Självgranskning av årsredovisning

Peter 
Einarsson
Senior Advisor, Stockholm



Vanessa
Palmén

PRESENTATION:
Vanessa är en van utbildare då hon 
har undervisat och varit kursledare på 
Företagsekonomiska institutet inom 
bokföring och bokslut sedan 2011. Därutöver 
har hon mångårig erfarenhet av revision 
och redovisning inom konsultbranschen och 
har även drivit eget firma. Hon har tidigare 
arbetat på Matrisen och BDO bland annat.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Att redovisning är ett oerhört roligt ämne 
och fantastiskt kul att jobba med. Ju mer du 
kan desto roligare blir det!

KURSER SOM VANESSA HÅLLER:
 - Inga kurser denna termin 

Team Manager, Stockholm



PRESENTATION:
Monika har varit på Accountor sedan 
november 2010 och har lång erfarenhet 
och stor kompetens inom HR området.  Hon 
drivs och har arbetat med att utveckla 
ledarskapet i bolaget och via ledningsarbetet 
har Monika varit med och förvärvat flera 
bolag. Arbetsrätt och förhandlingar är det 
absoluta största intresset och det är här 
Monikas spetskompetens ligger. Tidigare 
har Monika jobbat som förhandlare och 
konceptutvecklare i detaljhandeln på företag 
som 7-eleven, Pressbyrån, Åhlens, Rusta och 
SAS.

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Skapa en bra grund för arbetsrättsliga 
kunskaper hos ledarna i bolaget, det är 
viktigt att agera och göra rätt från början. 
Ledarna behöver känna sig trygga i just 
denna kunskap – då vågar man agera! 

KURSER SOM MONIKA HÅLLER:
 - Inga kurser denna termin 

Monika 
Sundesson
HR-Chef, Stockholm



Helena 
Lindfors

PRESENTATION:
Helena har lång erfarenhet av Financial - 
och Business control tjänster.  Hon har en 
bred branscherfarenhet från Telekom, Bank, 
Försäkring, Livsmedelsbolag. Det har varit 
både inom stora koncerner såsom TeliaSonera 
till mindre entreprenörsdrivna bolag. Hennes 
controllertjänster har varit inriktade mot 
produktion, försäljning, marknad och eller 
mer övergripande mot ett visst affärsområde.  
Det bästa med hennes jobb tycker hon är att 
med ett starkt lösningsorienterat sätt hjälpa 
kunderna samt även stötta yngre medarbetare 
att utvecklas i sin profession och följa deras 
utveckling på plats. 

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Att få bidra med att vi som byrå höjer vår totala 
kompetens i ett led att kunna möta kunden 
med mer profession och gärna överträffa 
dess förväntningar. Grunden för det är såklart 
medarbetaren och dess kompetens och attityd. 
Att stötta i medarbetarnas kompetensutveckling 
blir därmed en viktig parameter, som Helena 
tycker är roligt att arbeta med. Att inspirera 
medarbetare till att bli mer självständiga 
och ge högre självförtroende vilket utvecklar 
medarbetaren och på sikt gynnar Accountors 
kunder.

KURSER SOM HELENA HÅLLER:
 - Analys av RR och BR – Stora bolag
 - Analys av RR och BR – Ägarledda bolag 

Senior Advisor, Stockholm



PRESENTATION:
Kristina började sin karriär på Accountor 
2015 och trivs med att få möjlighet att 
utveckla och förbättra ekonomi- och 
löneprocesser för sina kunder. Tidigare 
har hon jobbat med att sälja affärs- och 
feedbacksystem men även drivit egen firma 
inom mental träning. Hon är även licensierad 
mental tränare och stresscoach. 

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA 
OCH BIDRA MED SOM LÄRARE:
Ett nytt sätt att se på stress, att det är vår 
inre motor och hur vi kan hantera den för 
att få mer energi, fatta bättre beslut och må 
bättre!
Intresserad av att veta mer om Kristina och 
stresshantering? Se hennes sida:
www.kpnmt.se/blogg/

KURSER SOM KRISTINA HÅLLER:
 - Inga kurser denna termin

Kristina 
Persson
Account Manager, Stockholm

http://www.kpnmt.se/blogg/


PRESENTATION:
Maria har varit på Accountor sedan april -16 och har lång erfarenhet 
och stor kompetens inom lönearbete.  Hon drivs och har arbetat med 
att effektivisera processer i det dagliga lönearbetet och tydliggöra 
arbetsbeskrivningar för att skapa kvalité och lönsamhet vilket hon tidigare 
arbetat med på Visma. Hon har även varit med vid uppstarter för att sätta 
rutiner redan vid implementation innan kunden lämnas över till produktion 
och kommer att arbeta med det här på Accountor under hösten. 

VAD HOPPAS DU KUNNA FÖRMEDLA OCH BIDRA MED SOM 
LÄRARE:
Att skapa ett lugn. Att konsulten känner sig trygg med vad som ska göras, 
vet vad som behöver prioriteras och på så sätt undviker att stressa upp sig 
när t.ex. årsskiftet närmar sig. Man behöver inte alltid veta allt men med 
rätt kunskap kan man lita på sin förmåga och att det kommer gå bra!

KURSER SOM MARIA HÅLLER:
 - Pensionsrapportering
 - Pensioner – Hogia
 - Pensioner – Agda

Maria Andersson 
Lönekonsult, Stockholm Michelle Bobr 

Ann Hansson 

Frida Grahn

och...

Lön- och implementationskonsult, Stockholm

Senior Advisor, Stockholm

Senior Tax Consultant, Stockholm
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