EKONOMIASSISTENTDAGARNA
UR INNEHÅLLET:
EKONOMIASSISTENTENS JURIDISKA REGELVERK
• När uppstår avtalsbundenhet?
• Hur ska ni skydda er mot andras obestånd?
• Vilka betalningsvillkor är lämpliga?

TA STÖRRE ANSVAR I BOKSLUTSARBETET
• Lagar och regler som styr bokslutsarbetet
• Praktiskt bokslutsarbete - avstämning, periodisering, värdering mm
• Årsredovisningens innehåll och uppställning

Nyheter och
uppdateringar
viktiga för din
yrkesroll!

DIGITALISERINGEN - VAD INNEBÄR DEN FÖR MIN YRKESROLL?
• Vikten av att förändra sitt arbetssätt
• Vad innebär digitaliseringen för bokföringen, reskontran mm?
• Kontrollen - var finns den?

RIKSBANKEN OM FRAMTIDENS BETALNINGAR - E-KRONAN
• Planerna på e-kronan - hur långt har de kommit?
• Hur är en e-krona tänkt att fungera?
• Vilka egenskaper och funktioner skulle en e-krona kunna ha?

LADDA BATTERIERNA MED JESPER CARON - KÄND FRÅN BLOGGEN ”FRAMSTEG”!
• Bli inspirerad av stjärnartisten Jesper Caron - inspiratör och humörtränare!
• Så frigör du den inre styrkan, besegrar rädslorna och utmanar framtiden
• En föreläsning som garanterat väcker ditt engagemang, välbefinnande och passion!

19-20 april 2018
World Trade Center, Stockholm
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EKONOMIASSISTENTDAGARNA
Juridik för ekonomen - få viktiga kunskaper om avtal, offerter, betalningsansvar mm.
Bokslutsarbete - här får du kunskaper om lagar, regler och praxis och lär dig grunderna så att du
kan ta ett större ansvar och arbeta mer med bokslutsfrågor.
Digitaliseringen - den rusar vidare och påverkar allt i sin framfart. Ekonomin är inget undantag
och här lär du dig hur digitaliseringen påverkar ditt arbete med bokföring, reskontra mm.
E-kronan - kommer den snart? Riksbanken berättar hur långt de har kommit och hur tidsplanen
ser ut.
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Vårladdning - boosta dig med energi med en inspirerande föreläsning med Jesper Caron! Allvar och insikt blandat
med humor och skratt - en kombination som frigör den inre styrkan och utmanar framtiden!
Varmt välkommen!

FÖRELÄSARE
Anna Öster
Advokat och högskoleadjunkt med
inriktning på affärsjuridik. Anna har
en fantastisk förmåga att förmedla
teori till direkt användbara verktyg.

Pia Eriksson
Affärsutvecklare och produktspecialist på Fortnox och en erfaren
utbildare i digital strategi. En mycket
engagerande och omtyckt föreläsare.

Peter Sundberg
Mycket erfaren specialist på bokslut och skattefrågor, med en unik
förmåga att förklara ekonomi på ett
lättfattligt sätt.

Frida Erlandsson
Ekonom och projektkoordinator för
e-kronan på Sveriges Riksbank.

Anmäl dig på
hjartum.se

Jesper Caron
Välkänd föreläsare, inspiratör och
humörtränare! Hans Facebook-blogg
”Framsteg” har över 250 000 följare
och når ut till över 1 500 000 svenskar
varje vecka!

PROGRAM
TORSDAG DEN 19 APRIL
09.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30 EKONOMIASSISTENTENS JURIDISKA REGELVERK
• Att sluta ett avtal - vad ska du tänka på?
• Vilken juridisk verkan har en offert/bekräftelse?
• När uppstår avtalsbundenhet?
• Hur förhåller sig standardavtal till köplagarna?
• Vem har behörighet att teckna olika avtal?
• Hur ska ni skydda er mot andras obestånd?
• Vilka betalningsvillkor är lämpliga?
• Vad händer när konkursen är framme?
• När kan ett personligt betalningsansvar uppstå för
bolagets företrädare?
Anna Öster, Cross Advokater, advokat och högskoleadjunkt.

12.30 LUNCH
13.30 TA STÖRRE ANSVAR I BOKSLUTSARBETET
• Lagar som styr bokslutet; bokföringslag, årsredovisningslag, aktiebolagslag, inkomstskattelag m fl
• K2- och K3-aktiebolag - vi visar skillnaderna
PRAKTISKT BOKSLUTSARBETE
• Avstämning av balansposter
• Värdering av omsättnings- och anläggningstillgångar
• Avskrivningar och andra periodiseringar
• Eget kapital, skulder och obeskattade reserver
• Bokslutsdispositioner
• Redovisning av egen skatt i aktiebolag
• Årets resultat
ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL OCH UPPSTÄLLNINGSREGLER
• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning, balansräkning, noter
• Finansieringsanalys / kassaflödesanalys
• Nyckeltal, obligatoriska och andra
Peter Sundberg, Servicedata, specialist på bokslut och skattefrågor.

16.30 DAG 1 ÄR AVSLUTAD

FREDAG DEN 20 APRIL
09.00 DIGITALISERINGEN - VAD INNEBÄR DEN FÖR MIN
YRKESROLL SOM EKONOMIASSISTENT?
• Vikten att förändra sitt arbetssätt
• Digitaliserade flöden
• Vad innebär digitaliseringen för:
-- Bokföringen
-- Kundreskontran
-- Leverantörsreskontran
-- M fl
• Hur gör man praktiskt?
• Vad blir kvar att göra manuellt?
• Var är kontrollen / avstämningen?
• Hantera utbetalning, inbetalning, kontoutdrag digitalt
Pia Eriksson, produktspecialist på Fortnox och en erfaren utbildare
i bl a digital strategi.

11.30 FRAMTIDENS BETALNINGAR - E-KRONAN
Riksbanken undersöker möjligheten att ge ut elektroniska 		
pengar - e-kronor - som ett komplement till kontanter.
•
•
•
•

Hur har utvecklingen på betalningsmarkanden sett ut?
Varför utreder Riksbanken en e-krona?
Hur är en e-krona tänkt att fungera?
Vilka egenskaper och funktioner skulle en e-krona 		
kunna ha?
• Hur långt har projektet kommit och hur kommer arbetet
att se ut framöver?
Frida Erlandsson, ekonom och projektkoordinator för e-kronan på
Sveriges riksbank.

12.30 LUNCH
13.30 LADDA BATTERIERNA - FRIGÖR DIN INRE STYRKA!
• Strategier för att ta dig dit du vill
• Utplåna dina begränsningar
• Besegra dina rädslor
• Finn din inre passion och styrka
• Utmana din framtid!
Jesper Caron, välkänd föreläsare, inspiratör och humörtränare.

15.00 UTBILDNINGEN ÄR AVSLUTAD

Hålltider dag 1

Hålltider dag 2

09.00 Registrering med kaffe & smörgås
09.30 Utbildningen inleds
12.30 Lunch
14.40 Eftermiddagskaffe
16.30 Dag 1 är avslutad

09.00 Dag 2 inleds
10.00 Förmiddagskaffe
12.30 Lunch
15.00 Utbildningen är avslutad

För dig som är ekononomiassistent och som vill:
hh Lära dig praktiskt användbar juridik
hh Göra mer i företagets bokslutsarbete
hh Veta mer om digitaliseringens påverkan
hh Hänga med i framtidens betalningar
hh Få energi-tips av Jesper Caron!

EKONOMIASSISTENTDAGARNA
UTVECKLAS I ROLLEN SOM EKONOMIASSISTENT!

UR INNEHÅLLET:

Att vara ekonomiassistent är ett mångfacetterat yrke och ofta
faller en mycket blandad kompott av uppgifter på ditt bord.

•
•
•
•
•

Här får du en värdefull uppdatering om vad som är på gång
just nu inom områden som är viktiga för dig och din yrkesroll.
Varmt välkommen!

DATUM OCH PLATS

HOTELLRUM

19 - 20 april 2018 World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70, centrala Stockholm

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!
Deltagaravgiften är 7.980 kronor per person inkl luncher, för- och
eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

SNABBHETSPREMIE - BOKA SENAST 9 FEB!
Pris
Bokning senast
den 9 feb
6.980 kr
Bokning efter
den 9 feb
7.980 kr
Moms tillkommer.

Ekonomens juridiska regelverk
Ta större ansvar i bokslutsarbetet
Digitaliseringen - vad innebär den för dig?
Riksbanken om framtidens betalningar - e-kronan
Ladda batterierna med Jesper Caron!

Ordinarie

Rabatt

7.980 kr

1.000 kr

7.980 kr

0 kr

TIPS PÅ FLER KURSER
Här är tips på fler kurser som också
skulle kunna passa dig.
Se hela vårt utbud på hjartum.se.

Hotell bokar du själv. Du får rabatt på gällande dagspris på
Comfort Hotel Stockholm, beläget i World Trade Center eller
på Hotell Terminus, mitt emot Stockholm Central.
När du anmäler dig till utbildningen får du våra koder till
respektive hotell, att uppge vid rumsbokning.

BOKNINGSVILLKOR

Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen
överlåtas till en kollega.
Avbokning
-Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
-Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga bokningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA

hjartum.se | bokning@hjartum.se | 08-660 21 60

EKONOMI
Ekonomi för icke ekonomer

Lär dig ett utmärkande gott kundbemötande.

Bokslutsarbete & deklaration

Ge service via mejl & chatt

LEDARSKAP

Aktuell arbetsrätt

Ny som chef

Multitasking

Ny som projektledare

Lär dig korrekt hantering av
anställningsvillkoren.
Lär dig hur hjärnan fungerar
och hur multitasking påverkar.

Kundservice i världsklass

Förstå de viktiga grunderna
inom företagsekonomin.

Upprätta bokslut, ÅR och
deklaration för ett aktiebolag.

JURIDIK & METODIK

KUNDSERVICE

Kom snabbt in i din nya roll som
chef!
Baskunskaper för att självständigt planera och driva projekt.

Professionell kundservice i
skrift.

FÖRETAGSINTERNA

KURS PÅ PLATS HOS ER

Alla våra öppna kurser och utbildningar
kan erbjudas som företagsinterna. Olika
kurser kan också kombineras för att
passa era behov.
Kontakta oss för offert eller diskussion om
intern utbildning på info@hjartum.se.

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

