
Ekonomi- och  
redovisningsdagen 2019 

5 december på Berns i Stockholm



På gång på skatteområdet

Här redogör Ulf Svensson från Björn Lundén 
bland annat för:

• sänkta socialavgifter

• förbättring av generationsskiften

• skattereduktion för gåvor

• sänkt aktiekapital

• förenklade 3:12-regler

• förändrad arbetsrätt

• förenklade skatteregler för mikroföretag

• ändrade momsregler inom EU

Stoppa buset – dags för  
krafttag mot penningtvätt

Sällan har ordet ”penningtvätt” befunnit sig 
på så mångas läppar som den senaste tiden 
men det är ingen ny företeelse. Ekonomisk 
brottslighet och penningtvätt är ett djupt 
rotat samhällsproblem. För att komma 
åt den kriminella verksamheten krävs 
samverkan. Marie Lundberg från Acronym. 

Så blir bokslutsarbetet  
proffsigt och effektivt

Jenny Gentele från ABC Revision ger korta 
redovisningsnyheter men framför allt 
konkreta tips på hur du kan förbättra och 
effektivisera bokslutsarbetet. 

Hållbarhetsredovisning i stora företag

Hållbarhetsredovisning i stora företag 
Hur fungerar det och vilket värde skapar 
det? Markus Håkansson och Julia Höglund 
från Grant Thornton.

 
Redovisningsekonom och Ekonomi
assistent i ny tappning, version 3.0

Hur påverkar digitaliseringen ekonomi-
funktionen och hur ser framtiden för 
redovisningsekonomer, ekonomiassistenter 
eller ekonomiansvariga ut? Susan Merkell 
från Deloitte beskriver ekonomifunktionens 
roll i dag, hur den förändras och vilka 
egenskaper och kompetenser som behövs i 
framtiden.

Ekonomisk spaning i nutid och framtid

Den ekonomiska kommentatorn, rådgivaren 
och författaren tillika ekonomibloggaren 
Claes Hemberg gör en inspirerande 
ekonomisk trendspaning kring nutid och 
framtid.  
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Lotta Eriksson 
Projektledare

Uppgradera dig själv  
inom ekonomi inför 2020!
Det nya året, 2020, stundar! Det är med andra ord hög tid att uppdatera 

sig kring aktuella beloppsgränser, nya regler och specifika företeelser som 

kommer att påverka ekonomiavdelningens arbete det kommande året. 

Du uppdaterar dig förstås på Ekonomi- och redovisningsdagen, torsdagen  

den 5 december i Kammarsalen på Berns i Stockholm. Under en spännande  

och  innehållsrik dag får du bland annat en högrelevant ekonomisk spaning  

av experten Claes Hemberg om nutid och framtid. 

Du får också en rad viktiga uppdateringar, som:

 � Nyheter, förslag och utredningar på skatteområdet

 � Krafttag och samverkan mot penningtvätt

 � Hållbarhetsredovisning i stora bolag  
– hur fungerar det, kan det bli aktuellt för fler?

 � Bokslut och årsredovisningar – hur gör vi dem bättre?

Varmt välkommen till en dag då vi tillsammans rustar oss för 2020! 
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Returadress:

Välkommen till Berns den 5 december!

Läs mer om programmet och  
boka din plats på  
 
www.foretagsuniversitetet.se/1485
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