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VÅRA KUNDER
GILLAR OSS.
För andra året i rad toppar vi Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten
bland Sveriges revisionsbyråer. Det är vi naturligtvis både glada och
stolta över, det är alltid roligt att vara omtyckt. Dessutom är det
ömsesidigt, vi tycker att vi har världens bästa kunder. Vi tror att det
beror på vårt sätt att arbeta, i nära dialog och med stor förståelse för
dina utmaningar. Vi gillar att arbeta nära och ha roligt med våra kunder,
och hitta möjligheter där andra ser problem. Välkommen till revisionsbyrån med
Sveriges nöjdaste kunder!

”Vi ska ge den bästa
kundupplevelsen.”
– Vår vision

Revisionsbyrån med både hjärna och hjärta.
Vår vision är att ge den bästa kundupplevelsen. Då räcker det inte med kompetenta rådgivare som kan din bransch och dina utmaningar. Det krävs även ett
stort engagemang och ett positivt förhållningssätt. Det behövs både hjärna
och hjärta.

Umeå

Kort om BDO.
BDO är en av Sveriges ledande rådgivningsoch revisionsbyråer med fullservice för såväl
små som stora företag. Det innebär att vi kan
hjälpa till med allt från den dagliga redovisningen och budget till revision, skatt- och
affärsrådgivning.
BDO Sverige är en del av BDO International,
ett världsomspännande nätverk med stor
kunskap och spetskompetens inom de fyra
affärsområdena Rådgivning, Revision, Skatt
och Företagsservice.
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BDO I SVERIGE
• Drygt 450 medarbetare
• Kontor på ett 20-tal orter
• Huvudkontor i Stockholm
• Grundades 1948 av Sten Erik Feinstein

Uppsala

Västerås
Köping

Sollentuna
Värmdö
Haninge
Trosa

Stockholm

BDO I VÄRLDEN
• Start 1963
• Tre grundare: Binder, Dijker och Otte
• Nummer 5 storleksmässigt
• Cirka 60 000 anställda
• Drygt 1 300 kontor i över 150 länder
• Huvudkontor i Bryssel

Strömstad
Tanumshede
Skärhamn
Göteborg

Stenungsund
Borås
Kungsbacka
Kalmar
Klippan
Helsingborg
Malmö
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Det finns mycket kom
alltid lita
house’ på BDO, vi kan
våra frågor.
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Alexandra Nash, PiiGA

Några händelser under 2014.
MEDARBETARE

FÖRVÄRV

Antal helårsanställda fortsätter att öka under 2014.
En stor del av nyrekryteringarna är seniora rådgivare inom
områdena Företagsservice, Skatt och Rådgivning.

I början av januari förvärvar BDO Västeråsbyrån LHA Revision
och fördubblar därmed antalet rådgivare på orten.

NYA KONTOR

TRENDRAPPORT

BDO öppnar kontor i Umeå och på Värmdö. Det innebär att
BDO nu har 23 kontor över hela Sverige.

I maj släpps vår trendrapport ”Horizons”, som pekar på en
ökad handel under 2014, framförallt inom industri-, kemioch teknologisektorerna.

LÄXHJÄLPSDAGEN

NÖJDAST KUNDER

Den 29 april är det nationella Läxhjälpsdagen, ett initiativ av
stiftelsen Läxhjälpen. Som sponsor till Läxhjälpen skapar
BDO dagen till ära ett läxläsningsrum på huvudkontoret,
där elever från Sätraskolan får läxhjälp av BDO:s
medarbetare.

Den 11 juni publiceras Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga
undersökning om kundnöjdhet bland Sveriges revisionsoch rådgivningsbyråer. För andra året i rad toppar BDO
listan och har i år dessutom markant ökat marginalen till
andraplatsen.

PRISUTDELNING

NOMINERING TILL JERRINGPRIS

Den 4 juni delas årets upplaga av priset ”Välkommen
möjligheter” ut till studenten Natalia Rykhova, vars
masteruppsats handlar om hur svenska organisationer
bekämpar bedrägerier.

Den 1 december nomineras det BDO-sponsrade
seglingsteamet Team Anna, som under året tog hem VMguldet i matchracing, till Jerringpriset. Priset delas ut på
Idrottsgalan den 19 januari 2015.

TEAM BDO FRAMGÅNGSRIKT
Vi fortsätter vår satsning på de tre unga och lovande
idrottstalangerna i Team BDO. Detta har gett resultat.
Alla tre har varit mycket framgångsrika under 2014.

INNEHÅLL
KUNDCASE: Valhallabageriet4
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KUNDCASE
VALHALLABAGERIET

Jag tycker väldigt
mycket om min
kontakt på BDO.
Hon har ett stor t hjär ta.
Mattias Mårtensson är bagaren som
lika gärna kunde ha blivit keramiker
eller designer. Med sitt stora form
intresse och sin näsa för affärer driver
han idag tre bagerier och ett fjärde
är på gång. BDO var med redan från
starten för tio år sedan.
Redan i dörren till bageriet på Valhallavägen
i Stockholm är det tydligt att någon har lagt
ner sin själ för att skapa den varma stämningen. Förutom en ljuvlig doft av nybakat
bröd och kardemummabullar, så är belysning
och inredning genomtänkt in i minsta detalj.
Bageriets grundare och VD är inte
bara bagare, han är också en sann
entreprenör och konstnärssjäl.

Affärsmässigt skiljer sig dock de olika bagerierna åt. Valhallavägen har många fakturakunder,
närliggande företag som köper in volymer.
Bageriet i Lund lever mer på förbipasserande
fikasugna. Omsättningen och antal anställda
har ökat år från år för alla enheterna.

I
BDO

Mattias
Mårtens
son

Att BDO:s kontor ligger endast ett par kvarter
bort är en fördel, tycker Mattias, då han i och
med expansionen kommer att behöva fler av
BDO:s tjänster.

– Lönekostnaderna ökar konstant och det
gäller att hitta andra vägar för att bredda utbudet och öka marginalerna. Vi kan inte ta hur
mycket som helst för ett bröd. Här kommer
jag behöva ytterligare rådgivning från BDO
framöver, menar Mattias.

– Fysiska möten blir allt viktigare, man vill ha
en relation med sin ekonomiska rådgivare.
Men för att ställa rätt frågor måste jag själv
vara intresserad. Det är först nu jag börjar
intressera mig. BDO är perfekt att ställa frågor
till, jag får svar på det jag behöver, säger
Mattias.

behöver jag någon som Christer
Andersson, skatteexperten på BDO, som
bromsar mig när jag bara kör på utan att ta
reda på fakta. Honom träffar jag varje månad,
bland annat i samband med löneutbetalningar.
Det kommer bli fler gånger framöver, säger
Mattias.
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– Samtidigt
Han börjar bredda sortimentet med till exemDen inbjudande miljön är en del av konceptet
för Mattias Mårtensson AB, som idag består
av tre bagerier. Förutom Valhallabageriet, ett
i Lund och ett i Lomma utanför Malmö. Snart
är ett fjärde på gång i Malmö. Vilket av dessa
bagerier du än går in i känns varumärket igen.

God relation med BDO
Vallhallabageriet: Ett av tre
bagerier i Mattias Mårtensson AB
Startår: 2004
Årsomsättning:
28 miljoner
Antal anställda: 25 heltids
anställda + timanställda
Mattias favorit: Kardemumma
bullen, som står för 1/3 av
omsättningen
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Sedan starten sköter BDO såväl bokföring som
lön och skatt för Vallhallabageriet och filialen
i Lund. En av BDO:s löneexperter, Patricia
Lybert, hanterar lönerna för alla Valhalla
bageriets anställda och gör ett utmärkt jobb,
enligt Mattias.

– Som företagare måste jag ha marginaler för
att kunna investera och prova nya grejer. Allt
kan inte bara vara en lönekarusell, då kan jag
lika väl vara anställd, hävdar Mattias.
– Jag ser verkligen fram emot att samarbeta
mer med BDO. De tror på mig och det är
viktigt. De har så enormt mycket kunskap
som inte jag har. Dessutom tycker jag väldigt
mycket om min kontakt Paula Tomasevich.
Hon har ett stort hjärta och stort tålamod.
Vi har en bra relation, förklarar Mattias
Mårtensson.

Läs mer om våra tjänster på sid 5–13

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN
Har du en bra ekonomisk rådgivare? Vill du effektivisera
ekonomifunktionen? Betalar du rätt skatt? BDO är
affärspartnern för dig och ditt företag, oavsett om du
driver en enskild firma eller ett börsbolag. Inom våra
fyra affärsområden Rådgivning, Revision, Skatt och
Företagsservice finns experter med ett gemensamt syfte:
Att hjälpa dig och ditt företag att bli framgångsrika.
Välkommen möjligheter.

5

AFFÄRSOMRÅDEN
RÅDGIVNING

PÅ EN KOMPLEX
MARKNAD BLIR DET
ALLT VIKTIGARE MED
BRA RÅDGIVARE.

Att ta hänsyn till alla variabler
före ett bolagsköp, inte bara
priset, är något rådgivaren
Andreas Kovacs rekommenderar. En princip han följer även i
sina privata inköp.
Andreas Kovacs arbetar inom Corporate
Finance, med Due Dilligence som specialistområde. Det handlar om att ge kunden rätt
beslutsunderlag före ett företagsförvärv.
Den företagare som ber om Andreas tjänster
kan vara säker på att få ett väl underbyggt
finansiellt beslutsunderlag inför bolagsköpet.
Han eller hon behöver inte heller vara rädd för
obehagliga överraskningar efter förvärvet.
– Jag gillar att hjälpa människor att fatta rätt
beslut. Vi förser kunden med underlagen, men
det är alltid kunden som fattar beslutet. Mitt
arbete har ofta en direkt finansiell påverkan,
vilket är väldigt motiverande, säger Andreas.
– Jag är likadan privat, erkänner Andreas.
Innan jag köper något ser jag till att ha väl
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underbyggd fakta. Jag gör min egen lilla
Due Diligence inför varje större investering.
Spontanköp är inte min grej.
Corporate Finance-avdelningen, där Due Dilligence ingår, är ett område som växer i takt med
efterfrågan. Inom de närmaste åren beräknas
antalet rådgivare på avdelningen att fördubblas.

Ökad efterfrågan på en
komplex marknad

Nära och global på samma gång
Andreas, som har jobbat på andra revisions
byråer, tycker att BDO är extra bra på att
sätta sig in i kundens situation. Som rådgivare
är det viktigt att se till kundens behov, vad
som gör mest nytta och var fokus ska ligga.
Andreas och hans kollegor jobbar nära sina
kunder och lägger energin på det som är
viktigast för honom eller henne.

”Vi ska fortsätta med den
goda utvecklingen och ligga i
framkant inom kundnöjdhet.
Då kommer resten på köpet.”

Att förvärva bolag har blivit mer
komplext. Priset styrs ofta av flera
olika komponenter, som man måste ta ställning till. De som väljer
att själva sköta förvärvet inser ofta
försent att de har blivit lurade.
Det har därför blivit ännu viktigare
med kompetenta rådgivare. Det
minskar risken för obehagliga överraskningar,
samtidigt som parterna kan fokusera på det de
är bäst på: att driva den egna verksamheten.
– Vi på BDO jobbar nära varandra inom alla
affärsområden. På det sättet kan vi ge kunden
en bra helhetsbild och producera rätt beslutsunderlag inför det potentiella bolagsförvärvet,
berättar Andreas.

– Vi ska hela tiden optimera kundnyttan och
erbjuda den bästa servicen, utan att kunden
ska behöva betala för mycket, säger Andreas.
Enligt Andreas är ett av BDO:s framgångsrecept att alltid sträva efter att sätta sig in i
kundens perspektiv.
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– Man får en personlig relation med kunden.
Det är viktigt att båda parter känner att de
kan ha en öppen dialog och trivs tillsammans,
menar Andreas.

för att få allt att fungera i nya bolaget. Det
kan handla om att gå in som interims-CFO,
bygga ihop integrationer, styra upp flöden och
processer eller få ihop ekonomifunktionen.

Flera av Due Dilligence-uppdragen sträcker
sig över landsgränser och Corporate Financeavdelningen jobbar tätt med de andra BDOkontoren i flera transaktioner.

– Vi ska fortsätta med den goda utvecklingen och ligga i framkant inom kundnöjdhet.
Då kommer resten på köpet, sammanfattar
Andreas Kovacs.

– På BDO finns den lilla byråns närhet, samtidigt som man har lyckats koppla på den stora
kostymen med alla kompetenser världen över.
Det finns inga gränser, jag kan snabbt plocka
in den kompetens jag behöver från våra 1 300
kontor världen över, m
 enar Andreas.

Målet är att vara bäst
– Vi ska alltid överträffa förväntningarna, så
att kunden kommer tillbaka. Vårt mål är att vi
ska vara de bästa transaktionsrådgivarna på
marknaden. Att kunderna är nöjda har vi fått
bekräftelse på nu och det visar att vi jobbar på
rätt sätt, säger Andreas.
Andreas berättar att många kunder blir kvar
även när bolagsköpet är i hamn. De vill behålla
sin rådgivare, som redan är väl insatt i affären,

Namn: Andreas Kovacs
Titel: Senior Manager Corporate Finance
Ort: Stockholm
Expertområde: Due Dilligence
Tid på BDO: 1 år
Fritid: Fotboll, familj, vänner och stugan
i Ungern

Läs mer om en nöjd Rådgivningskund på sid 14

RÅDGIVNING
Våra erfarna rådgivare kan hjälpa dig med det mesta – allt från att
värdera din verksamhet till att säkerställa att lagar, regler och riktlinjer
följs. Du får goda råd och värdefulla analyser som kan öka ditt företags
lönsamhet och värde.
VÅRA TJÄNSTER INOM RÅDGIVNING.
Corporate Finance Affärsutveckling Online Riskhantering & internkontroll
Expertutredningar – Forensic & Integrity Service Rådgivning offentlig sektor
Affärsrådgivning
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AFFÄRSOMRÅDEN
REVISION

REVISION ÄR
FÖRETAGETS
KVALITETSSTÄMPEL.
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Namn: Rikard Rönnblom
Titel: Revisor
Ort: Uppsala
Expertområde: Allround,
men brinner för
bilbranschen
Tid på BDO: 4 år
Fritid: Familj, vänner
och träning i alla former,
framförallt badminton
(fd landslagsspelare)

REVISION
Eftersom vi själva är företagare i grund och botten förstår vi vad det
innebär att driva företag. En revision syftar till att bidra till färre risker
och ökad lönsamhet, både för ditt företag och för dig som ägare.
Med en revisor från BDO får du bättre kontroll över verksamheten
och d ärmed en bättre chans att uppfatta risker och möjligheter.
VÅRA TJÄNSTER INOM REVISION.
Revision av finansiella rapporter
Internrevision

För revisorn Rikard Rönnblom
handlar revision mycket om
relation. En ömsesidig öppen
kunddialog är A och O för ett
lyckat samarbete, menar han.
Rikard Rönnblom är revisor på BDO i Uppsala
för företag med en omsättning på mellan
100 000 och 100 miljoner kronor. För fyra år
sedan integrerades Rikards och kompanjonens
byrå i BDO-koncernen. Fördelarna är många,
tycker Rikard:
– Med BDO finns det en bredare och djupare
kompetens att tillgå. Fastnar jag i en knivig
fråga finns det alltid någon inom bolaget som
snabbt kan ge mig exakt svar. För mig som
revisor är det också roligt att kunna jobba
internationellt. Dessutom behöver vi inte
uppfinna hjulet varje gång, eftersom mycket
av affärsstödet sköts centralt, säger Rikard
Rönnblom.

Andra granskningsuppdrag

verksamhet och kopplingen mellan företaget
och ägarna är otroligt viktigt, så att de får
ut så mycket som möjligt från sitt företag,
poängterar Rikard.
– Vi måste vara fullt fokuserade på att förstå
företagens verksamhet, bransch och omvärld.
Först då kan vi vara kreativa och hjälpa kunderna att välja rätt spår vid nästa stora beslut.

Rikard träffar sina kunder regelbundet, minst
två gånger per år. Hellre ett möte för mycket
än ett för lite är hans motto.
– Revision för mig är att arbeta nära kunden. Att möta kunden och förstå företagets

Arbetar över affärsområden
– Kombinerade uppdrag blir allt vanligare för
oss revisorer. Kunderna vill ha hjälp med hel
heten. Rådgivningen, liksom företagsservice
och skatt, utgör därför en allt större del av vår
kundleverans, berättar Rikard.
Rikard och hans kollegor jobbar i team, där
hans roll är att hålla ihop uppdraget och föra
dialog med kunden.

Engagemang föder engagemang
Till kontoret i Uppsala bjuder Rikard och hans
kollegor ibland in sina kunder till seminarier
med intressanta föreläsare. Det är mycket
uppskattat och visar
på stort engagemang
hos kunderna.

– Att ha en nära dialog, känna engagemang
och att man är betydelsefull för kunden är det
som är roligast med jobbet, menar Rikard.

”Vi ska ha en offensiv revision
för att hitta möjligheter med
kundföretagets verksamhet.”

– Vårt mål är att få
kunden engagerad
och intresserad, så
att han eller hon kan
fatta rätt beslut för
sitt företag. Då uppstår det också en givande
dialog, menar Rikard.

Kundnärhet allt viktigare
Avlastning av affärsstödet innebär att Rikard
kan ägna ännu mer tid åt kunderna. Något
som blir allt viktigare när vi går mot mer
digitala system och program som sköter
redovisningen, menar han.

IT-revision

Förutom att förebygga risker och problem, går
Rikards arbete ut på att upptäcka möjligheter
och ge kunderna tips och råd.

Revision, en kvalitetsstämpel
För Rikard är revision en vital produkt i BDO:s
portfölj, även om revisionsplikten har avskaffats. Revisorn har ett stort ansvar.

– Vi ska ha en offensiv revision för att hitta
möjligheter med kundföretagets verksamhet,
säger Rikard.

– Revision är enda sättet för ett bolag, litet
som stort, att visa att de har ordning och reda.
Det är en kvalitetsstämpel. Det var därför
bankerna ogillade när revisionsplikten försvann
2011, säger Rikard.

– Engagemang och service är vårt framgångsrecept. Produkterna är så snarlika, så det är i
bemötandet med kunden man kan göra störst
skillnad. Vi har ett stort kundfokus, där är vi
bäst och det hoppas jag att vi kan fortsätta att
vara, avslutar Rikard Rönnblom.
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AFFÄRSOMRÅDEN
SKATT

SKATTERÅDGIVARE MED
VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT.
I dagens globaliserade värld är det
vanligt att bo och arbeta utomlands
under en period i livet. Före flytten och
under utlandsvistelsen ställs man inför
en mängd svåra frågor. Hos BDO finns
specialiserade skatterådgivare, som
hjälper kapitalstarka privatpersoner
till en bättre ekonomi. En av dem är
Cecilia Rhodin.
Cecilia började intressera sig för skatterätt
när hon var notarie på Länsrätten i Göteborg. Sedan dess har hon hanterat allt från
ekonomiska familjerättsliga frågor till hela
det spektra av frågor som uppkommer inom
inkomstbeskattningen. Idag är hon skattejurist
inom området Private Client Services på BDO
i Göteborg.
– Jag gillar siffror och att skatterätten är så
föränderlig och ofta lite knepig. Du måste
alltid hålla dig à jour, säger Cecilia.

att planera så att beskattningen blir rätt och
optimal utifrån just hans eller hennes situation, berättar Cecilia.

Personlig skattestrategi
Kunderna kan också vara personer som vill
flytta utomlands på ålderns höst, eller flytta
tillbaka till Sverige efter några år utomlands.
Cecilias uppgift är att ge alla kunder en
personlig skattestrategi med goda råd och
skräddarsydda lösningar. Hon ser till kundens hela behov av planering. Det inkluderar
bolagets situation, investeringar, förmögenhetsskydd samt skatte- och boendefrågor i det
aktuella landet.

En kontaktperson för alla frågor

– Det blir ett helt paket som vi erbjuder. Allt
hänger ihop och det är denna helhetslösning vi
hjälper kunden med, säger Cecilia.

– Det är fantastiskt roligt att jobba med dessa
kunder. De inser ofta snabbt att det kan bli
dyrt att göra fel och att man faktiskt tjänar
på att göra rätt från början. Det kanske låter
enkelt att flytta utomlands, men det uppstår
ofta komplexa skattefrågor när man rör sig
över gränserna, berättar Cecilia.

Internationellt nätverk

Cecilia hjälper kapitalstarka privatpersoner,
med eller utan företag, med skattefrågor. Det
kan röra sig om entreprenörer som funderar på
ett generationsskifte, eller på att sälja sitt bolag och i samband med det flytta utomlands.

Eftersom kunderna och deras tillgångar rör
sig över hela världen har Cecilia stor nytta av
att BDO har fler än 1 300 kontor i drygt 150
länder. När en utlandsrelaterad fråga dyker
upp tar hon kontakt med BDO-kollegorna i
det aktuella landet och kopplar ihop dem med
kunden.

– Det är en stor affär för kunden. Om bolaget avyttras utan planering kan det ur ett
skatteperspektiv bli dyrt. Vi hjälper kunden

– Vårt internationella nätverk inom det område jag arbetar är en enorm tillgång. Vi har
ett nära samarbete och informerar löpande

Världen som arbetsfält

SKATT
Att hålla sig à jour med vad som händer inom skatteområdet är ett
heltidsjobb. För att du ska kunna fokusera 100 procent på ditt jobb har
vi skatteexperter i mer än 150 länder, som ger dig rätt råd i rätt tid. På
lång eller kort sikt och oavsett om din verksamhet är lokal eller global.
VÅRA TJÄNSTER INOM SKATT.
Beskattning av ägarledda företag och dess ägare Företagsbeskattning
Transfer Pricing och internationell beskattning Moms, tull och punktskatter
Skatterevisioner och skatteprocesser Human Resources och Global Mobility
Private Client Services
10

varandra om nyheter i respektive land, till
exempel en regeländring eller en politisk fråga.
På så sätt kan jag snabbt informera mina
kunder om förändringen och vad den innebär
för honom eller henne. Det är ett utmärkt sätt
att naturligt hålla kontinuerlig kontakt med
kunder utomlands och ge dem bra service,
säger Cecilia Rhodin.

I det dagliga arbetet är den stora behållningen
kontakten med kunderna, tycker Cecilia. Att
kunderna känner att de har en kontaktperson,
sin egen privata skatterådgivare, är viktigt. De
frågor Cecilia inte kan svara på skickar hon
vidare till andra experter på BDO.

Löser problem längs vägen
– Det vi hjälper kunderna med resulterar ofta
i positiva skatteeffekter, så självklart blir kunderna nöjda med den biten. Men det handlar
inte bara om att göra den perfekta affären. Vi
löser också snabbt problem som uppstår på
vägen och finns alltid tillgängliga för att serva
kunden. Det är därför vi har så nöjda kunder,
menar Cecilia.
– Ett grundråd vi alltid ger är att utlands
flytten inte enbart ska ske av skattemässiga
skäl. Viljan att bo i det nya landet och uppleva
dess kultur är minst lika viktig, poängterar
Cecilia som själv inte har några planer på att
flytta utomlands igen.
– Jag är alldeles för Sverigekär, men jag reser
mycket. Ett favoritresemål är Hong Kong, där
jag bodde och arbetade några år, berättar
Cecilia.

Läs mer om en nöjd
Skattekund på sid 24

Namn: Cecilia Rhodin
Titel: Skattejurist
Ort: Göteborg
Expertområde: Private Client Services
Tid på BDO: 3 år
Fritid: Löpning, tennis, s kidåkning och resor

”Det handlar inte bara
om att göra den
perfekta affären.”
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AFFÄRSOMRÅDEN
FÖRETAGSSERVICE

BAKOM VARJE
FRAMGÅNGSRIKT
FÖRETAG FINNS
EN EFFEKTIV
EKONOMIFUNKTION.

Redovisningen ska vara ett styrmedel i verksamheten.
Mina kunder är i första hand svenska
fastighetskunder, men jag jobbar även med
internationella kunder i andra branscher.
På Företagsservice finns specialkompetens
för att bättre kunna serva en viss bransch,
ägarledda företag, utländska bolag och
bolag som har outsourcat sina löner.

12

Oavsett storlek och komplexitet på verksamheten rekommenderar vi företagare
att låta oss ta hand om hela redovisningen
– från kvittoredovisning till årsbokslut.
På så sätt får företagaren ut mer av sin
redovisning och kan använda den som ett
styrmedel i verksamheten.

Namn: Susanne Filipoff
Titel: Auktoriserad redovisningskonsult, gruppchef,
regional affärsområdeschef
Ort: Stockholm
Expertområde:
Fastighetsbranschen
Tid på BDO: 5 år
Fritid: Jympaledare Friskis &
Svettis, åka skidor, springa
och läsa

Namn: Alexandra Zettvall
Titel: Auktoriserad redovisningskonsult
Ort: Helsingborg
Expertområde: Digitala bokslut
Tid på BDO: 5 år
Fritid: Matlagning, löpning, vara ute i naturen

FÖRETAGSSERVICE
Företagsservice hjälper dig med det löpande arbete som ditt företag
behöver hantera. Allt från bokföring och lönehantering till delårsbokslut
och årsbokslut. Vi skapar en plattform av de tjänster du behöver, så
att du får de förutsättningar som krävs för att bygga ett framgångsrikt
företag.

På Företagsservice i Helsingborg jobbar
Alexandra och hennes kollegor med lö
pande redovisning och bokslut. Under
höst- och vinterhalvåret ägnas tiden åt
kvalitetsarbete och under våren är det
fullt fokus på bokslutsarbete.

VÅRA TJÄNSTER INOM FÖRETAGSSERVICE.
Redovisning

Delårsbokslut

Årsavslut

– Redan under min praktikperiod fastnade jag
för kollegorna och den trevliga stämningen på
BDO, säger hon.

avdelningen, eftersom allt finns i datorn. Man
slipper leta i en massa pärmar. Det är också
betydligt enklare att uppfylla kravet om att
dokumentationen ska vara ”i överlämningsbart
skick”. Om jag är sjuk, eller borta av någon
anledning, så kan mina kollegor enkelt och
smidigt komma åt
informationen, menar
Alexandra.

Införde digitala bokslut

Lever efter ledorden

För ett år sedan blev Alexandra utsedd som
kvalitetsansvarig på Helsingborgskontoret. Det
innebär att se till att alla på avdelningen är
insatta i BDO:s riktlinjer och rutiner. Syftet är,
förutom att följa branschregler, att hela tiden
höja kvaliteten på arbetet.

Det bästa med jobbet
är kontakten med
kunderna, tycker Alexandra. Att få se deras
företag växa och bli
mer och mer lönsamt
är jätteroligt. Att BDO
har så nöjda kunder
tror hon till stor del beror på att konsulterna
är professionella och arbetar så aktivt med
BDO:s ledord social, positiv och driven.

Alexandra kom i kontakt med BDO när hon
gjorde sin praktik 2007. Efter några år på LRF
Konsult sökte hon sig tillbaka till BDO-kontoret, där hon nu har varit i fem år.

Som en del i detta kvalitetsarbete har Alexandra varit med om att införa digitala bokslut,
en digital intern lagring av redovisning och
bokslut. Detta sparar utrymme, tid, miljö och
kostnader.
– Den största fördelen med digitala bokslut är
att informationen finns tillgänglig för alla på

Lön

bästa sätt. Det handlar inte bara om att de ska
få sin skattedeklaration, poängterar Alexandra.
Hon berättar om en kund i byggbranschen
som hon hjälpte med dokumentation kring
rotavdrag, för att få det godkänt hos Skatteverket. När uppdraget
var löst kom kunden
upp på kontoret med
champagne, blommor
och choklad.

”I framtiden
kommer allt fler
tjänster att bli
webbaserade.”

– Ledorden har vi hela tiden i tankarna. Alla
gör sitt yttersta för att hjälpa varje kund på

Framtiden
är digital

I framtiden kommer
allt fler tjänster att
bli webbaserade,
spår Alexandra. Det
kommer därför att bli
enklare att involvera kunden i arbetet. Hon
tror också att avdelningen kommer att få en
alltmer rådgivande funktion framöver.

Läs mer om en nöjd
Företagsservicekund på sid 4

Lön är mycket mer än pengar på kontot den 25:e.
Det handlar om skatter, sociala avgifter, semester, kollektivavtal med mera. Det är ett brett
område och jag lär mig nya saker varje dag.
Mest jobbar jag med utländska bolag, så jag är
bra på att förklara svenska lagar och regler.
Allt som rör lön kan kunderna lämna över till
oss. Vi ser till att lön betalas ut, att skatter och
sociala avgifter deklareras och att rapporte-

ringar sköts på ett effektivt sätt. Kunden får
mer tid till sin verksamhet och slipper hantera
något som är komplicerat och ofta leder till
ökade kostnader om det blir fel.
Vi jobbar nära kunderna och försöker hela
tiden göra deras arbete smidigare. Med vår
svarsgaranti på 24 timmar vet kunderna
också att de snabbt får hjälp.

Namn: Patricia Lybert
Titel: Kvalificerad
lönekonsult
Ort: Stockholm
Expertområde:
Internationella bolag
Tid på BDO: 3 år
Fritid: Inredning,
mat och umgås med
vänner
13
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I-Tech
Verksamhet: Forskningsbolag
Etableringsår: År 2000
Produkt: Selektope®, patenterad
bottenfärgsubstans för båtar och
fartyg
Placeringsort: Göteborg
Marknad: Asien och snart Europa

Efter sju års forskning hittade några
forskare i Göteborg molekylen som
löser ett världsproblem. Två gram per
liter färg. Det är allt som behövs för att
på ett miljöriktigt sätt hålla båtarnas
fiende nummer ett borta. I-Tech heter
forskningsbolaget som löste gåtan och
som idag har patent på den världsunika
bottenfärgsubstansen.
Ända sedan den kommersiella sjöfarten satte
fart för 2 500 år sedan har havstulpaner, som
fastnar på skrovet, varit ett gissel för båtägare.
De orsakar ökad bränsleförbrukning och bromsar hastigheten med upp till 80 procent. Det
är ett lika stort problem för fritidsbåtar som
för stora fartyg. Lösningen är en avvisande
bottenfärg.
De bottenfärger som finns på marknaden idag
är kopparbaserade. För att hitta ett miljöriktigt
alternativ startades ett forskningsprojekt år
2000, finansierat med statliga medel. Fjorton
år senare är I-Techs produkt patenterad och
kommersialiserad. Flera privata investerare har
gått in med kapital och i juli 2014 gjordes en
nyemission.

En svensk innovation intar världen
I-Techs patenterade produkt Selektope®, en
ingrediens i bottenfärg, levereras idag till färgbolag på den asiatiska marknaden. Nu knackar
den europeiska marknaden på dörren.
– Att forskning på en molekyl har utvecklats
till en ingrediens hos världens näst största
färgbolag är ganska fascinerande, säger bolagets VD Philip Chaabane.
Philip Chaabane är VD i bolaget sedan 2012 och
har ägnat mycket av tiden åt att identifiera och
utveckla kunderna och slutanvändarna. Då fanns
redan BDO som en partner i ekonomifrågor.
– Nu har vi fått starka indikationer på att vi
även kan komma in på den europeiska marknaden, så affärerna kommer att ta fart. Då är det
skönt att ha det stöd som BDO ger, säger Philip.

Att forskning på en
lats
molekyl har utveck
till en ingrediens hos
sta
världens näst stör
färgbolag är ganska
fascinerande.

Kollegial stämning med BDO

BDO med på framtidsresan

För I-Tech var det centralt att hitta en effek
tiv och resurssnål lösning för att hantera
ekonomin. Att anställa hade blivit en för stor
kostnad.

I-Tech är ett litet bolag som fortfarande är
beroende av ägarnas pengar. Därför är det
extra viktigt att ha kontroll på ekonomin,
menar Philip. Det finns stora värden i företaget
och det gäller att ha koll på hur man redovisar patenttillgångar och andra immateriella
tillgångar. Men också att sköta det dagliga
ekonomiarbetet; konteringar av betalningar,
support till revisorer etc.

– Kristina Leivo på BDO känns som en av oss,
även om hon bara är här tre gånger i månaden. Vi jobbar nära ihop, med budgetarbete, för
att stämma av månadsrapporter med mera.
Vi har täta
kontakter
– Ett bolag som detta måste
Kristina på BDO
över mejl och
alltid visa att de har ordning
telefon och
känns som en av oss, på finanserna, kraven är
kan prata om
höga. Vi måste ge ett
även om hon bara
allt möjligt.
proffsigt intryck fast vi är
Hon känns
små. BDO är proaktiva och
är här tre gånger
som en kollega
har alltid fört diskussioner
i månaden.
och det är så
med oss och revisorerna
vi vill ha det.
för att upptäcka eventuella
Vi jobbar nära ihop.
Vi är verkligen
problem i tid, säger Philip.
nöjda med
samarbetet, säger Philip.
– Även när Kristina inte är här kan jag ringa,
utan att behöva avtala tid i förväg. De tar
frågorna och oss på allvar och jag har kunnat
Får hjälp i både små och stora frågor
slappna av. För mig har det dessutom varit en
Philip berättar att han får hjälp av BDO i både
läroperiod, eftersom jag inte är ekonom, säger
små och stora frågor. Det har handlat mycket
Philip.
om budgetarbetet, att förstå hur mycket
pengar som behövdes och hur mycket det går
– Det här är ett kommersiellt genombrott för
att belasta de framtida resultaten.
en liten svensk innovation på en global marknad och vi har en enorm utveckling framför
– Kristina var den första person jag satte mig
oss. BDO är en jättebra partner att ha med på
med för den finansiella planeringen. Tillsamresan, och nu bygger vi djupare relationer med
mans har vi strukturerat upp ekonomin. Vi
dem, avslutar Philip.
har också diskuterat vilken nivå vi ska lägga
oss på och har lagt en prognos för kommande
utveckling, berättar Philip.

Läs mer om våra tjänster på sid 5–13
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BDO INTERNATIONAL

EXCEPTIONELL
SERVICE ÖVER GRÄNSERNA.
Har du bolag i Tyskland, USA, Kina,
Singapore eller något annat av BDO:s
över 150 länder? Hos oss får du samma
goda service globalt som i Sverige, tack
vare vårt världsomspännande nätverk.
BDO International består av 60 000 medarbetare på 1 300 kontor i över 150 länder.
Genom våra kollegor globalt kan vi erbjuda
exakt samma tjänster som i Sverige – det vill
säga Rådgivning, Revision, Skatt och Företags
service. Alla länder jobbar enligt samma vision:
att vara ledande inom ”Exceptional Client
Services”.
– Det innebär att vi alltid ska leverera den
bästa kundupplevelsen. Vi skräddarsyr vårt
erbjudande efter kundens behov och jobbar
nära kunden, oavsett vilket land det handlar
om, säger Johan Pharmanson som är Sveriges
International Liaison Partner.

Revision och rådgivning över gränserna
En stor del av den internationella verksamheten i Sverige avser revision och rådgivning
för svenska dotterföretag till ett utländskt
moderbolag. Moderbolagen är många gånger
marknadsnoterade i sina hemländer och ofta
är vi revisor även i moderbolaget. Våra tjänster
omfattar allt från lagstadgad svensk revision
till revision enligt amerikanska revisionsprinciper. På samma sätt tar våra kollegor inom
BDO International hand om våra svenska klienters utländska dotterföretag och
verksamheter.
16

Gränslösa kunskapsutbyten
Under 2014 har BDO International fördjupat
specialiseringen inom bland annat expertgrupperna Retail, Financial Services och
Technology/Media/Entertainment. Även
inom BDO Sverige finns dessa och många
andra expertgrupper. Genom utbildningar och
kunskapsutbyten kan alla hålla sig à jour med
utvecklingen i branschen och bidra till ännu
större kundnytta.
– Våra kunder är väldigt nöjda och nu bygger vi
vidare för att bli ännu bättre. Under kommande år siktar vi på att hitta fler internationella
affärer. Efterfrågan på revisionsbyråer med
internationell inriktning, som kan serva globala
klienter, ökar hela tiden, menar Johan.

”Exceptional Client Services handlar
om att hela tiden leverera den bästa
servicen, oavsett bransch och oavsett
land. Precis så enkelt och precis så
svårt är det.”
 Johan Pharmanson,
International Liaison Partner
Afghanistan - Albania - Algeria - Angola - Anguilla - Argentina - Armenia - Aruba - Australia - Austria - Azerbaijan - Bahamas - Bahrain
- Bangladesh - Barbados - Belarus - Belgium - Bolivia - Botswana - Brazil - British Virgin Islands - Brunei Darussalam - Bulgaria - Burundi Cambodia - Canada - Cape Verde - Cayman Islands - Chile - China (PRC) - Colombia - Comoros - Costa Rica - Croatia - Curaçao - Cyprus
- Czech Repubplic - Denmark - Dominican Republic - Ecuador - Egypt - El Salvador - Estonia - Ethiopia - Faroe Islands - Fiji - Finland France - French Guiana - French Polynesia - Georgia - Germany - Gibraltar - Greece - Greenland - Guatemala - Guernsey - Hong Kong
- Hungary - Iceland - India - Indonesia - Ireland - Isle of Man - Israel - Italy - Jamaica - Japan - Jersey - Jordan - Kazakhstan - Kenya Korea - Kosovo - Kuwait - Kyrgyzstan - Laos - Latvia - Lebanon - Liechtenstein - Lithuania - Luxembourg - Macao - Macedonia
- Madagascar - Malawi - Malaysia - Maldives - Malta - Mauritius - Mexico - Moldova - Mongolia - Montenegro - Montserrat - Morocco Mozambique - Myanmar - Namibia - Netherlands - New Zealand - Nigeria - Norway - Oman - Pakistan - Panama - Papua New Guinea
- Paraguay - Peru - Philippines - Poland - Portugal - Puerto Rico - Qatar - Republic of Srpska (Bosnia & Herzegovina) - Réunion & Mayotte Romania - Russia - Rwanda - San Marino - Saudi Arabia - Serbia - Seychelles - Sierra Leone - Singapore - Slovak Republic - Slovenia
- South Africa - Spain - Sri Lanka - St Kitts & Nevis - St Lucia - St Maarten - St Vincent & The Grenadines - Suriname - Sweden Switzerland - Taiwan - Tajikistan - Tanzania - Thailand - Trinidad & Tobago - Tunisia - Turkey - Turkmenistan - UAE - Uganda
- Ukraine - United Kingdom - United States of America - Uruguay - US Virgin Islands - Venezuela - Vietnam - Zambia - Zimbabwe -

VÅRA MEDARBETARE
Att vi har branschens nöjdaste kunder är ingen slump. Det ligger helt i
linje med vårt sätt att arbeta. När
man söker jobb hos oss ser vi inte
bara till betygen. Den sociala kom
petensen väger minst lika tungt.
Hos oss är nämligen kundtänket
viktigt och genomsyrar allt vi gör.
Alla jobbar nära kunden och gör det
där lilla extra. Varje dag.

på ett fantastiskt starkt engagemang.
Inte bara genom att svarsfrekvensen
har ökat markant sedan fjolåret. Det
som framförallt gör våra medarbetare
engagerade är att de har intressanta
och utvecklande arbetsuppgifter, att
de jobbar nära kunden och att de får
möjlighet att bredda och fördjupa sin
kompetens. Det är inte heller någon
slump. Det är vårt sätt att jobba.

BDO är ett kunskapsföretag och det
är medarbetarna som avgör vår framgång. Årets medarbetarundersökning
visar att vi har lyckats, igen. Den visar

Välkommen till arbetsplatsen
med engagerade medarbetare
och branschens nöjdaste kunder!
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MEDARBETARE
MARIA FROSTBERGER

”BDO-andan
sitter i väggarna.”
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Kontakten med kunderna, nätverket, utvecklingsmöjligheterna
och de korta beslutsvägarna. Det är några av många fördelar
med att jobba på BDO enligt Maria Frostberger, som är inne på
sitt tolfte år som BDO-anställd.
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Ba ra m an ha r drivet och vis ar
va d m an vill, sa fin ns det
sta rkt stod i org an isatio ne n.
Det ar en tillat an de och
stotta nd e org an isatio n.
Efter många år som skattejurist på BDO i
Göteborg ville Maria Frostberger flytta till
familjen i Skåne. Hon fick jobb på en annan
stor revisionsbyrå och flyttlasset gick söderut
2012. Efter ett och ett halvt år fick hon ett
erbjudande från BDO i Helsingborg. Hon sa
upp sig och arbetar idag med fåmansföretags
beskattning och Private Client Services på
BDO:s kontor i Helsingborg.
– Det var roligt att få erfarenhet från en annan
organisation, men när jag kom tillbaka till BDO
kände jag verkligen att jag hade längtat efter
stämningen och den speciella anda som sitter
i väggarna här, förklarar Maria.

Brett kontaktnät
BDO-andan beskriver Maria som ett resultat
av att man som anställd får insyn i många
olika områden. Man blir inte inordnad i ett
fack, utan får möjlighet att jobba med olika
frågeställningar.
– Även om organisationen är stor, fungerar nätverket väldigt bra. De frågor som
intresserar mig och som
jag jobbar med inom
mitt område har ett
fantastiskt internationellt
nätverk, berättar Maria.

– Jag har verkligen
utvidgat mitt nätverk,
både yrkesmässigt och på
det privata planet, säger
Maria.

Stora
utvecklingsmöjligheter
Helsingborgskontoret är mindre än Göteborgskontoret, där Maria jobbade tidigare.
Därför sysslar hon idag inte uteslutande med
internationella beskattningsfrågor. Det blir
mer spridning av frågorna.
– Jag får möjlighet att utveckla och expandera
mitt expertområde här, vilket är jätteroligt,
säger Maria och berättar att det finns stora
möjligheter att utvecklas och fördjupa sig i
företaget.
– Bara man har drivet och visar vad man vill,
så finns det starkt stöd i organisationen. Det
är en tillåtande och stöttande organisation,
fortsätter Maria.
En stor fördel, menar Maria, är
att man sitter nära alla sina
kollegor, inklusive delägarna. Man känner sig alltid
välkommen och får
snabbt svar på sina
frågor.

Vi ty ck er om
va ra k u n d er
och d et m a rk er d e.

Under åren har Maria
utvecklat ett brett kontaktnät med kollegor från
andra länder, vilket hon använder dagligen i
sitt arbete. Hon menar att ett nära samarbete, både på hemmaplan och internationellt,
är avgörande för att BDO ska kunna erbjuda
tjänster kring internationella skattefrågor.

Namn: Maria Frostberger
Ålder: 38 år
Utbildning: Affärsjuridik,
Handelshögskolan i Jönköping
Titel: Skattejurist
Ort: BDO i Helsingborg
Expertområde: Private
Client Services och
fåmansföretagsbeskattning
Antal år på BDO: 12 år
Fritid: Huset och trädgården i
Holmeja, familj och vänner

Jobbar nära kunden
Maria Frostberger är stolt över att få företräda
ett företag med så nöjda kunder. Enligt henne
beror den höga kundnöjdheten dels på att de
jobbar nära sina kunder, dels på att företaget
erbjuder en bra bredd av tjänster och därför
kan erbjuda helhetslösningar.

– Det roligaste med jobbet är att få träffa så
många olika människor och personligheter.
Just fåmansföretagare är otroligt drivna personer med fantastiska företag och idéer. Det gör
att ingen dag blir den andra lik, avslutar Maria
och erkänner att hon nog kommer att jobba
kvar i många år till.
– BDO är rätt organisation för mig och jag
trivs här och i Skåne. Det är kul att gå till jobbet och det är ett gott betyg, avslutar Maria
Frostberger.

L äs om fler nöjda
medarbetare på sid 20–21
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MEDARBETARE

Hur är det att jobba på BDO?
Vi ställde frågan till fem medarbetare som berättar
om jobbet, möjligheterna och framtidsutsikterna.

Namn: Christian Melkersson
Ort: Stockholm
Ålder: 32 år
Titel: Skattejurist
Jobbar med: Skatterätt
Tid på BDO: 2,5 år
Utbildning: Jur. kand. vid Lunds universitet
Fritid: Renoverar just nu vårt nyinköpta hus

Det är roligt att komma till jobbet varje
morgon! Det bästa med BDO är den
positiva inställningen bland alla kollegor.
Det är en inspirerande arbetsplats där vi
verkligen tar oss tid för varje kund. På så
sätt får vi också ett stort förtroende hos
våra kunder.
Jag känner att jag utvecklas varje dag och
får möjlighet att påverka min egen situation.
Jag tror och hoppas att jag aldrig slutar att
utvecklas här!

Namn: Fredrik Herrmann
Ort: Göteborg
Ålder: 27 år
Titel: Revisorsassistent
ovisning , ansvarar för
Jobbar med: Revision, red
idrottskommittén
Tid på BDO: 1,5 år
Utbildning: Civilekonom
och kollegor, spelar fotboll
Fritid: Umgås med vänner

plats med en
BDO är en positiv arbets
gt i tak och
härlig kultur! Det är hö
gen att känna
kollegorna får en verkli
itiv gemenskap.
sig som en del av en pos
för nya och
Hela tiden ställs jag in
ifter, så jag
spännande arbetsuppg
utveckling. Nu
stannar inte upp i min
mitt mål att bli
är jag på god väg att nå
tre år.
auktoriserad revisor om
så av
Självklart lockas jag ock
utomlands, det
eta
möjligheten att få arb
utmaning!
vore en fantastisk rolig

g
Engageman
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Team

Kompetens

iv,
Social, posit
driven

BDO är världens bästa arbetsplats! Jag trivs jättebra och
har väldigt bra arbetskamrater. Det finns ingen tydlig
hierarki, alla kan prata med alla. Som ny får man
tid att komma in i arbetet och lära sig hur det funkar.
Dessutom har jag alltid kontakt med alla kunder
jag jobbar med, även om jag inte träffar alla kunder
personligen.
Just nu pluggar jag till revisor och har bara fått positiv
respons för detta beslut. Det känns jättebra att få
komma tillbaka och fortsätta min utveckling på BDO.

Namn: Helene Andersson
Ort: Stockholm
Ålder: 27 år
Titel: Auktoriserad revisor och gruppchef för en
av
revisionsgrupperna
Jobbar med: Internt som gruppchef, externt som
revisor
Tid på BDO: 4,5 år
Utbildning: Civilekonom med inriktning redovisning
Fritid: Umgås med vänner och familj, resor,
längdskidor

Namn: Philip
Svärdh
Ort: Kungsbac
ka
Ålder: 25 år
Titel: Redovis
ningskonsult
Jobbar med:
Bokföring, bo
kslut, årsredo
Tid på BDO:
visningar, löne
3,5 år
rmm
Utbildning: 2årig YH-utbild
ni
ng
. Tjänstledig fö
Fritid: Umgås
r studier till civ
med familj oc
ilekonom
h vänner, spor
t (mest fotbol
l och golf)

Kollegorna är otroligt vikt
iga och
en stor anledning till att ja
g tri
så bra på BDO. Det är en vs
lättsam
stämning och arbetsmiljön
är
avslappnad och prestigelö
s.

Att få möjligheten att bli
gruppchef tidigt i karriären

tycker jag säger väldigt mycket
om BDO. De visar tydligt att

de satsar på att få fram unga
ledare.

På BDO har jag också träffat
många av mina närmaste vänner

idag, både i Stockholm och
Göteborg. Det säger ganska

mycket om kollegorna. Alla är
så engagerade och kommer

nära sina kunder. Är man
lyhörd och fokuserad på att

N a m n: T
herese K
regert
Ort: Up
psala
Ålder: 2
7 år
Titel: Re
dovisnin
gskonsu
Jobbar m
lt
e
deklarati d: Löpande redo
visning ,
oner, rev
bok slut,
ision
Tid på B
DO : 2 år
Utbildn
ing: Kan
did
Uppsala
Universit atexamen i ekon
omi från
et
Fritid: T
räna, py
ssla och
ba k a

Det bästa är nog företage
ts
värderingar och möjligheten
att
utvecklas. Jag kan själv på
verka
mina mål och BDO hjälpe
r mig
att nå dem genom utbildni
ngar
nya utmaningar. Vill du ut och
vecklas,
tar för dig och har drivet
så har du
alla möjligheter att nå di
t du vill.

lösa problem så får man ju
också väldigt nöjda kunder.
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SAMARBETSPROJEKT

ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR:

Talangtrion i Team BDO.
Det finns många likheter mellan unga
idrottslöften och våra kunders före
tag. Precis som vi har förmånen att
hjälpa och följa företag mot toppen,
vill vi hjälpa talangtrion i Team
BDO att nå sina drömmars mål.
Alla stora företag har en gång varit små.
Bakom framgångarna ligger hårt och
målinriktat arbete, starkt engagemang
och mycket glädje. På samma sätt satsar
de tre unga idrottstjejerna Julia Carlsson,
Camilla Lennarth och Louise Hansson för
att nå toppen. De är på god väg, 2014 har
varit ett framgångsrikt år för alla tre. Som
sponsor är vi förstås extra glada och stolta.

”Stödet från BDO ger mig en finansiell trygghet som är obeskrivlig. Det är väldigt skönt att
kunna släppa lite på den pressen och istället
fokusera på att träna och tävla för att få bollen i hål.” Camilla Lennarth
”Det är skönt att ha någon som tror på en,
backar upp en och stödjer en. Ett ekonomiskt
stöd är grunden för en bra seglarsatsning.
Utan BDO skulle jag inte kunna utvecklas lika
mycket som jag gör idag.” Julia Carlsson
”Tack vare stödet som BDO ger min förening,
Helsingborgs simsällskap, kan jag delta på
olika träningsläger och även få möjlighet att
tävla utomlands och få välbehövlig internationell konkurrens.” Louise Hansson

Välkommen hälsa
Fysiskt och psykiskt välbefinnande är viktigt
och en förutsättning för att kunna göra ett
bra jobb. Därför främjar vi idrottsaktiviteter
både i och utanför arbetet. Via vårt program
Välkommen hälsa, har alla våra medarbetare
möjlighet till friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar. Allt för att
få en bra balans mellan arbete och fritid.

”Team BDO är en
positiv förebild för
vår medarbetare och
det är spännande
att följa deras
framgångar.”
Carl-Johan Kjellman, VD BDO Sverige
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CAMILLA LENNARTH
Ålder:
26 år
Idrottsgren:
Golf
Resultat:
Totalt 8 segrar i 103 tävl
ingar
Framgång 2014: Första
seger i Europatouren
Långsiktigt mål:
Spela i LPGA-touren
Fritid: Umgås med när
a och kära i Stockholm

JULIA CARL
SSON
Ålder:
Idrottsgren:
 20 år
Resultat:
Segling
VM-guld ISAF
Youth W
Framgång 20
14:orlds 2012
Långsiktigt
JSM-guld
mål:
OS i Tokyo 20
Fritid: Jobb
20
ar som brevbä
rare, vilar, laga
r mat

LOU
IS E H
ANS
Ålde
SO N
r:
Idrot
tsgre
n:
Resu
ltat:
Fram
18 år
Guld
gång
och s
2014
L å ng
Simn
ilver
:
sik ti
s
e
n
gt m
ior EM ing
Å re t s
Fritid
ål:
2014
:
simm
a re v
id SM
Se på
OS 2
film
016
med
vänn
er

BDO underlättar fö
r mig så jag
kan fokusera
på arbetsuppg
ifter
jag är bättre på.
Liselott Johnss
on,
Hulatorps Cham
pinjoner

Vårt hjärta
klappar för Läxhjälpen.
Sedan sex år tillbaka sponsrar vi
Läxhjälpen, en ideell stiftelse som
med stöd från näringslivet hjälper
högstadieelever i utsatta områden att
förbättra sina betyg. BDO bidrar med
finansiellt stöd och med administrativa
företagstjänster.
Läxhjälpen har sin verksamhet i skolor där i
snitt endast 50 procent av avgångseleverna
når gymnasiebehörighet (rikssnittet är 87
procent). Skolorna ligger i socioekonomiskt
utsatta områden där resultatet är som lägst
och behovet av stöd därmed som störst.

säger Maria Arneng, verksamhetschef på
Läxhjälpen.

Långsiktigt stöd från BDO
BDO hjälper sedan 2008 Läxhjälpen med all
löpande ekonomiredovisning och löneadministration, men även med finansiellt stöd.
Summan räcker till att hjälpa 10 elever varje år
att gå vidare till gymnasiet.
– Stödet från BDO är enormt värdefullt för
oss. Det betyder att vi slipper administrativa
kostnader, något som ökar i takt med att vi
växer. Pengarna lägger vi istället på löner till
fler läxhjälpare, säger Maria Arneng.

”På Läxhjälpen fick jag
motivation att orka och
vilja plugga, det gick bara
bättre och bättre. Nu vet
jag att man inte behöver
ge upp fastän man har
misslyckats, jag vet att jag
har gjort stora framsteg
och jag kan göra om det.”
Vusal, 16 år, höjde sina betyg i alla ämnen
och kom in på sitt drömgymnasium.

Förbättrar möjligheterna för 700 elever
När eleverna börjar på Läxhjälpen är de
underkända i ett eller flera kärnämnen. De
har valts ut av sina lärare, som bedömt att
de inte kommer in på gymnasiet utan extra
stöd. Under 2014 fick omkring 700 elever i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje
stöd från Läxhjälpen. Inför 2015 är målet att
fördubbla antalet elever.
– Vår vision är att alla barn ska få chansen att
utveckla sin fulla potential. Dessutom är det
ett resursslöseri för den svenska arbetsmarknaden att inte ta vara på dessa ungdomar,

LÄXHJÄLPEN – RESULTAT 2013/2014
Öppnat verksamheter i 6 nya skolor.
99 % av eleverna höjde sina betyg.
Betygen höjdes i 4,5 ämnen/elev i snitt.
83 % nådde behörighet till gymnasieskolans nationella program.

FAKTA
 Varje år går cirka 13 000 högstadieelever i Sverige inte vidare
till gymnasiet på grund av för låga betyg.
Att inte klara skolan är den främsta orsaken till utanförskap.
Varje utanförskap kostar samhället 10–15 miljoner kronor.
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KUNDCASE
ABISKO SAMFÄLLIGHET

BDO har
t
t
e
p
p
u
t
g
g
by
e
d
n
e
o
r
t
r
ö
f
t
r
o
st
hos mig.
När fem byggföretag ska hantera gemen
samma faciliteter i ett byggprojekt krävs
en stark samordnare. I en bransch med
komplexa spelregler gäller det att ha koll
på såväl bygg- som ekonomifrågor. Denna
roll har Anders Harlin axlat, med BDO som
nära rådgivare.
Att bilda förening likt Abisko Samfällighet,
i Norra Djurgårdsstaden, för att hantera
gemensam mark i ett byggprojekt blir allt vanligare i Stockholm. Alltfler bygguppdrag går till
mindre aktörer, som delar upp marken. Varje
byggherre bygger sitt hus och de gemensamma ytorna delar man ansvaret för. I Abiskos
fall handlar det om ett garage, en innergård
och en sopsugsanläggning.
Anders Harlin, som har fungerat som samordnare för Abisko Samfällighetsförenings
gemensamma arbeten, är glad att föreningen
valde en extern partner för redovisning och
ekonomisk rådgivning.
– Alternativet hade varit att lägga ekonomin
på någon av byggherrarnas ekonomiavdelningar, vilket kan bli en stor belastning för ett
litet bolag. Vi var helt överens om att anlita en
extern partner, berättar Anders.
Abisko Samfällighetsförening
Föreningen startade 2002
Medlemmarna består av 5
byggbolag
Anders Harlin var föreningens
samordnare 2004–2014.
Projektet gick från och med
sommaren 2014 in i förvaltning.
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Snabba, noggranna och resursstarka
Föreningens kravspecifikation på en extern
partner var att det fanns resurser, fler funktioner och att det fanns en snabbhet och
noggrannhet. Valet att anlita BDO förstärktes
av att en av byggherrarna hade anlitat dem
tidigare med gott resultat. Fredrik Larsson
på BDO:s avdelning Företagsservice har varit
föreningens kontaktperson.
– Det har fungerat fantastiskt bra under alla
dessa år. Det kändes bra från
första mötet, polletterna föll
på plats direkt. Vi fick ett helt
batteri av följdfrågor som BDO
kunde hjälpa till med och vi har
använt flera funktioner, inte
bara löpande redovisning, berättar Anders.

I BDO
Anders Ha rlin
– Här har BDO varit navet som har sammanställt, sammanvägt och stakat ut en riktning.
Det hade vi inte klarat internt. BDO har en helt
annan expertis och ett helikopterperspektiv,
menar Anders.

När en fråga dök upp
var det bara att lyfta
luren och ringa Stefan.

– Personkemin är också
oerhört viktig. Jag
skulle säga att engagemang och personlighet
gör 75 procent. Naturligtvis måste kompetensen finnas där också.
Med BDO stämde allt, konstaterar Anders.

Dedikerad momsexpert
Förutom att sköta den löpande redovisningen
har BDO agerat rådgivare, i både stora och
små frågor. Det har rört sig om årsrapport,
ägartillskott, omfördelning av kostnader och
sist men inte minst momsen, som är mycket
komplex i byggbranschen. Här fanns det en
dedikerad momsexpert hos BDO.
– När en fråga dök upp var det bara att lyfta
luren och ringa Stefan Bratt. Det är otroligt
värdefullt att ha kontakt med en och samma
person, som inte bara är expert inom sitt
område, utan också kan vår verksamhet, säger
Anders.

Expertis och helikopterperspektiv
Föreningen har även haft andra externa experter inkopplade, bland annat fastighetsjurister,
eftersom momsfrågan är så komplicerad.

Ska anlita BDO för nytt projekt
Nu går projektet in i förvaltning. BDO fortsätter att sköta föreningens ekonomi, men för
Anders del är uppdraget slutfört. Han berättar
att ett liknande projekt är på gång.
– Jag vill att BDO även sköter detta projekt
och kommer att sälja in dem till byggherrarna.
BDO har verkligen byggt upp ett förtroende
hos mig och varför ändra ett vinnande koncept? frågar sig Anders.
– I ett projekt med så många aktörer, fallgropar och hack i maskineriet under resans
gång, så kan jag konstatera att detta har varit
gnisselfritt hela resan igenom, sammanfattar
Anders.

Läs mer om våra tjänster på sid 5–13

VD:N FÅR
SISTA ORDET

”Det är vårt sätt att jobba
som gör skillnaden.”
Det krävs hårt arbete för att ha branschens
nöjdaste kunder, men även för att behålla den
positionen. Jag är jätteglad och stolt över att
vi har lyckats med detta även under 2014.
För andra året i rad toppar vi listan i Svenskt
Kvalitetsindex (SKI) rankning av Sveriges
revisionsbyråer.
Det är alltid lika spännande när rapporten
från SKI släpps. Dels för att se vilken placering
vi fått, dels för att se hur stor marginalen är
mellan första och andra plats. I år kan vi med
stolthet konstatera att vi inte bara behåller vår
plats som nummer ett, utan också har ökat
marginalen till tvåan rejält.
I en bransch där kunderna har extra höga förväntningar och där tjänsteutbudet är ganska
homogent gäller det att hitta sin konkurrensfördel. Jag är övertygad om att det är vår höga
servicenivå och vårt starka engagemang i
kundarbetet som gör att vi lyckas år efter år.
Det är vårt sätt att jobba som gör skillnaden.

Under 2014 öppnade vi ett kontor i Umeå.
Med Umeåkontoret som bas kommer vi under
nästa år fortsätta expansionen i norra Sverige.
Vi fortsätter också att bredda våra tjänster,
främst inom området Corporate Finance där vi
ökat kraftigt under året.
Sist, men inte minst, kommer vi under 2015
att fortsätta vårt framgångsrika arbete med
kundnöjdheten, allt i linje med vår vision ”den
bästa kundupplevelsen”. Det är en ständigt
pågående process. Vi kan inte slå oss till ro på
historiken, utan måste hålla jämn takt med
kundernas förändrade behov.

Carl-Johan Kjellman,
VD för BDO Sverige

För att våra kunder ska bli nöjda måste våra
medarbetare vara nöjda. Vi ska fortsätta att
vara en attraktiv arbetsgivare och bli ännu
attraktivare. Det gäller såväl dagens som
morgondagens medarbetare. Här vill och ska
vi bli ännu bättre!
Nu går vi ett spännande år till mötes med
många nya utmaningar. Vi har ett unikt
politiskt läge, där vi ännu inte känner till
spelplanen varken för oss eller för våra kunder.
Trots detta behåller vi vår höga ambition
under 2015. Eftersom vi jobbar på en marknad
som konsolideras går det att växa även genom
strukturell tillväxt, inte bara organiskt. Vi ska
dock behålla vår position som alternativet till
de stora byråerna.

BDO:s ledningsgrupp 2014
Bianca Mali
Stephan Rurfors
HR-chef
Regionchef Syd

Maria Jonasson
Regionchef Väst

Jakob Tenselius
Regionchef Öst

Carl-Johan Kjellman
Verkställande Direktör
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ÅR 2014
I SIFFROR

2014: ÖKAD
EFFEKTIVITET GAV
ÖKAT RESULTAT.

BALANSRÄKNING
KSEK

Koncernen
2013-08-31

2014-08-31

2013-08-31

9 768
9 768

12 299
12 299

0
0

0
0

35 909
35 909

31 644
31 644

249
249

306
306

0
1 105
1 419
2 524

0
1 105
2 928
4 033

530
0
38
568

8 478
0
38
8 516

48 201

47 976

817

8 822

71 006
0
0
5 837
47 143
14 709

72 833
0
796
6 597
52 203
17 058

286
13 395
494
543
0
5 343

710
28 034
376
1 718
0
3 858

138 695

149 487

20 061

34 696

14 946
14 946

13 862
13 862

0
0

5 630
5 630

Summa omsättningstillgångar

153 641

163 349

20 061

40 326

SUMMA TILLGÅNGAR

201 842

211 325

20 878

49 148

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Under räkenskapsåret 2013/2014 hade BDO branschens nöjdaste kunder,
med ökad marginal sedan förra året. Även effektiviteten ökade kraftigt.
Med i stort sett samma omsättningssiffror som året innan steg koncernens
resultat före skatt med över 4 Mkr, från 48 526 tkr till 52 738 tkr.
Det goda resultatet har presterats av 402 helårsanställda. Antalet helårsanställda har vuxit med 17 personer sedan förra året. Andelen kvinnor
i personalen närmar sig nu 60 % och uppgick under räkenskapsåret till
234 helårsanställda, vilket motsvarar 58,2 % av personalstyrkan.

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag
Bostadsrättsandel
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

RESULTATRÄKNING
KSEK

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Moderbolaget

2013-09-01

2012-09-01

2013-09-01

2012-09-01

2014-08-31

2013-08-31

2014-08-31

2013-08-31

477 289
2 453
479 742

486 970
3 128
490 098

56 950
3
56 953

42 787
288
43 075

-116 409
-293 258
-14 363

-143 765
-279 177
-16 207

-48 071
-11 183
-167

-34 921
-7 413
-241

-100
-280
-424 130 -439 429

-80
-59 501

-65
-42 640

50 669

-2 548

435

-28
-1 187

0
-54

0
0

21 098
0

510
-2 169
-2 874

474
-2 563
-2 143

3
-33
-30

7
-15
21 090

52 738

48 526

-2 578

21 525

0
0
0
0

0
0
0
0

0
619
-89
530

-130
0
-33
-163

Resultat före skatt

52 738

48 526

-2 048

21 362

Skatt på årets resultat

-10 418

-9 506

0

-110

Årets resultat

42 320

39 020

-2 048

21 252

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintressen

-2 500
44 820

21 415
17 605

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Lämnade koncernbidrag
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Koncernen

55 612

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper
och fodringar som är
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader

Moderbolaget

2014-08-31

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

 %
10
RÖRELSERESULTAT

450

MEDARBETARE VARAV 58 PROCENT KVINNOR
KASSAFLÖDESANALYS

KSEK

Koncernen
2014-08-31

Moderbolaget

2013-08-31

2014-08-31

KSEK

2013-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
För koncernen
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets
resultat
Summa eget kapital

411
40
72 771

510
62 529

-

-

73 222

63 039

-

-

Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
minoritetsintresse

12 184
61 038

38 079
24 960

-

-

-

-

411
0
106
517

490
20
106
616

-

-

13 836
-2 048
11 788

4 482
21 252
25 734

73 222

63 039

12 305

26 350

0
0

0
0

0
0

619
619

För moderbolaget
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerad nedsättning aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver

-

-

Koncernen

Moderbolaget

2014-08-31

2013-08-31

2014-08-31

2013-08-31

55 612
9 580

50 669
13 077

-2 548
174

435
261

510
- 1 323
4 725

474
-1 836
-9 805

3
-33
-118

7
-15
-545

59 654

52 579

-2 522

143

1 827

10 721

424

-569

8 169
-7 948

-24 553
6 262

14 329
-7 233

9 199
6 784

-5 638

14 959

-1 129

3 305

56 064

59 968

3 869

18 862

-4 200
-7 147

-6 326
-5 058

0
-117

0
-32

1 111

189

0

0

0
0
-136

-2 252
0
-126

0
472
0

0
0
0

5

0

0

0

-10 367

-13 573

355

-32

0
40
-99

30
0
-70

0
0
-99

30
0
-70

0
-12 477
-11 898
-20 180

17 071
-13 919
-18 460
-33 253

0
2 143
-11 898
0

0
0
-18 460
0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-44 614

-48 601

-9 854

-18 500

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av
kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av
leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga
skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av goodwill
Förvärv av inventarier, verktyg och
installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och
installationer
Förvärv av koncernbolag
Avyttring/fusion av dotterbolag
Investering i övriga värdepapper/
långfristiga fordringar
Avyttring av övriga långfristiga
värdepapper/fordringar

Avsättningar
Pensioner och andra liknande
förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

1 381

1 709

0

0

11 209
12 590

12 211
13 920

0
0

0
0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

12 272
2 350
14 622

13 665
2 737
16 402

0
0
0

0
0
0

3 354
10 429
10 668
0
5 680
19 767
3 823
47 687

12 453
9 980
18 616
0
0
20 305
7 772
48 838

2 143
0
786
2 415
0
1 096
0
2 133

0
0
8 019
10 875
0
2 268
0
1 017

101 408

117 964

8 573

22 179

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

1 084
13 862

-2 206
16 068

-5 630
5 630

330
5 300

201 842

211 325

20 878

49 148

Likvida medel vid årets slut

14 946

13 862

0

5 630

66 400
1 381
67 781

62 400
1 709
64 109

0
0
0

0
0
0

4 594
-4 594

4 004
-4 004

0
0

0
0

0

0

0

0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Året nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Indragning av aktier för återbetalning
till aktieägare
Upptagna finansiella lån
Amortering finansiella lån
Utbetald utdelning
Utbetalning till minoritetsdelägare

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga
säkerheter som har ställts för egna
skulder och för förpliktelser som
redovisats som avsättningar
Företagsinteckningar
Kapitalförsäkringar
Ansvarsförbindelser
Ej skuldredovisade pensionsåtaganden
varav täcks genom kapital i
pensionsstiftelse
Summa ansvarsförbindelser

De kunder till BDO
AB-koncernen som
omnämns i denna
publikation är inte
revisionskunder till
BDO AB-koncernen
eller annat bolag
som ingår i BDO:s
globala nätverk.
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Som nyexaminerad ger BDO
stora möjligheter att utvecklas i
karriären. Robin Vesterberg,
Revisorsassistent

