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VI HAR BRANSCHENS
NÖJDASTE KUNDER FÖR
TREDJE ÅRET I RAD.

»Bara en kan ha branschens nöjdaste
kunder. Vi toppar återigen Svenskt
Kvalitetsindex ranking av Sveriges
revisionsbyråer.«
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FÖRETAGSSERVICE

Få mer tid till din kärnverksamhet

Som företagare behöver du vara insatt i en mängd
olika lagar och regler. Du brinner för bolagets kärnverksamhet men all pappersexercis kring ekonomiarbetet kan upplevas krävande.
Inom Företagsservice frigör vi tid. Tid som du kan lägga på att driva din
kärnverksamhet. Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare
hanterar din ekonomiadministration professionellt samtidigt som du får
tillgång till kvalificerad rådgivning anpassat till ditt behov.

Vi skapar en plattform av de tjänster du behöver
På BDO är det viktigt med engagemang och ett proaktivt arbetssätt
så att du får de förutsättningar som krävs för att kunna bygga ett
framgångsrikt företag. Våra auktoriserade redovisningskonsulter arbetar
enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Detta innebär att
du kan lita på att din redovisning håller högsta kvalitet och samtidigt
uppfyller alla tillämpliga lagar och rekommendationer.

Vi är specialister inom följande områden:
 Redovisning
 Ekonomistyrning
 Årsavslut
 Lönetjänster
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kortas kedjan ned till endast kontering och attest. Hanteringen blir mer
effektiv och säker. Inte minst blir du oberoende av kontorsplats. Du kan
när som helst och var som helst attestera dina fakturor så länge det finns
tillgång till internet. Vare sig du önskar en traditionell eller elektronisk
hantering av dina leverantörsfakturor kan du vara säker på att våra
redovisningskonsulter utför ett effektivt och tillförlitligt arbete.

Fakturering och kundreskontra
Tillsammans kan vi dela på arbetsuppgifterna. Vi på BDO kan exempelvis
fakturera efter det att du registrerat en offert/order i redovisningssystemet och vi följer gemensamt fakturans väg in i kundreskontran.
Fakturan bevakas i reskontran och avregistreras av dig eller oss så snart
den betalats. I vår faktureringsfunktion finns det möjlighet att skicka
påminnelser och krav. Om du istället själv sköter faktureringen kan vår
uppgift vara att stämma av reskontrans status vid varje månadsskifte.

Effektiva konsulter sköter den löpande
ekonomihanteringen

Tack vare vår digitala plattform, BDO-kontoret, har du tillgång till allt
som rör företagets ekonomi via din dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Du har åtkomst till ekonomiska rapporter med tillhörande grafiska
analyser samtidigt som du kan attestera leverantörsfakturor. Du kan
också kommunicera med din redovisningskonsult och komma åt viktiga
bolagshandlingar såsom årsredovisning, inkomstdeklaration eller registreringsbevis. Våra redovisningsexperter hjälper självklart gärna till med
olika former av uppföljningar för att optimera din verksamhet. Du väljer
själv vilka delar vi skall bistå dig med.

Vi på BDO kan även hjälpa dig med skattedeklaration för redovisning av
skatter och avgifter kopplade till löner.

Periodbokslut
För bättre styrning och uppföljning av bolagets resultat och ställning
upprättar många bolag periodbokslut löpande under verksamhetsåret.
Här hjälper vi dig med de delar du önskar.

Rapportering
I det digitala BDO-kontoret erbjuder vi bland annat ett kraftfullt rapporterings- och analysverktyg. Möjligheterna att själv välja hur du vill presentera företagets ekonomi är oändliga – från snygga visuella grafer till
klassiska ekonomiska rapporter. Du har tillgång till över 160 ekonomiska
nyckeltal för att analysera och utveckla ditt företag.

Momsredovisning

REDOVISNING

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med hela eller
delar av ekonomiadministrationen i företaget. Genom
våra tjänster får du ut mer av redovisningen och kan
använda den som ett styrmedel i verksamheten.

Skattedeklaration

Löpande bokföring
Med allt större internationell handel har den löpande redovisningen blivit
betydligt mer komplex. De lagar och regler som finns inom redovisningsområdet idag är många och ofta komplicerade. Du kan välja att överlåta
hela eller delar av redovisningen till någon av våra erfarna redovisningskonsulter. På det sättet kan du välja att arbeta med det som passar dig
bäst. Som kund hos oss får du tillgång till BDO-kontoret vilket inkluderar samtliga digitala redovisningsverktyg. Självklart erbjuder vi även
flerdimensionell redovisning så som projektredovisning för en bättre
uppföljning och styrning av verksamheten.

Leverantörsfakturahantering
Den traditionella hanteringen av leverantörsfakturor innehåller flera steg:
postöppning, kopiering, ankomstregistrering, kontering, attestering och
definitivbokning. Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor (EFH)

Vi hjälper dig att upprätta en korrekt deklaration av mervärdeskatt i
tid, oavsett om ditt bolag redovisar moms på månads-, kvartals- eller
årsbasis.

Fastighetsredovisning
Har du ett mindre eller större fastighetsförvaltande bolag kan vi på BDO
hjälpa dig med löpande redovisning enligt kontoplanen FASTBAS.
Tillsammans med dig arbetar vi i webbaserade redovisnings- eller
ERP-system för att få kontroll över alla delar i redovisningsprocessen.
Vid en värdering av ditt fastighetsbestånd kan vi ta fram underliggande
redovisningsmaterial till fastighetsvärderare.

REDOVISNING ÄR ETT
SAMLAT BEGREPP FÖR
BLAND ANNAT FÖLJANDE
TJÄNSTER:

Internationell redovisning
Många av våra kunders företag har anknytning till andra länder. Vi arbetar
därför ofta med svenska dotterbolag och filialers redovisning. Med bryggor från svensk redovisning knyter vi an rapportering till andra länder,
exempelvis US GAAP och IFRS.
Vår kompetens och vårt nätverk sträcker sig långt utanför rikets gränser.
BDO Sverige är en del av BDO:s världsomspännande nätverk, BDO
International.
Därigenom har vi ett givande utbyte där vi stöttar varandra i kunduppdrag som sträcker sig över landsgränserna.

yy Löpande bokföring
yy Leverantörsreskontrahantering
yy Faktura- och kundreskontrahantering
yy Moms-, fastighets- och internationell
redovisning
yy Skattedeklaration
yy Periodbokslut
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ÅRSAVSLUT

Sammanfattning av året och grund för
företagets beskattning

EKONOMISTYRNING

Styr verksamheten åt rätt håll
Ekonomistyrning och ekonomisk analys handlar om
att använda redovisningen i ett framåtriktat syfte.
Vi brinner för proaktiv rådgivning som utvecklar våra
kunders verksamheter.
När vi tar fram resultat- och balansrapporter är det främsta syftet att
underlätta för dig att fatta rätt affärsbeslut för framtiden. För bättre
styrning och uppföljning är våra konsulter behjälpliga med att upprätta
såväl budgetar som likviditetsprognoser. Tillsammans väljer vi ut relevanta nyckeltal som verksamheten kan styras mot. Vi hjälper dig även
med att jämföra dessa mot dina konkurrenter och lämnar förbättringsförslag.

TJÄNSTER SOM VI
INKLUDERAR I BEGREPPET
EKONOMISTYRNING:
yy Resultatbudget
yy Likviditetsprognos
yy Nyckeltalsanalys
yy Målstyrning
yy Konkurrensanalys
yy Affärsplan

När räkenskapsåret är slut och alla löpande transaktioner har bokförts är det dags att göra ett årsavslut.
Våra kvalificerade rådgivare går igenom räkenskaperna med dig och ser över vad som behövs för att
sammanställa året.

Koncernredovisning

Vi tittar även på om bolaget behöver anpassade rapporter och analyser.
Därefter upprättar vi årsbokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration
enligt gällande lagar och rekommendationer. Bokslutet och dess specifikationer blir delvis offentlig i och med att en årsredovisning upprättas
och offentliggörs av Bolagsverket.

Med årsredovisningen som grund är våra skatteexperter behjälpliga
med att upprätta bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett
aktiebolag ska dessutom blanketten K10 bifogas din privata deklaration. Vi vet att det finns många fallgropar kring upprättandet av K10
varför vi gärna hjälper dig.

När årsbokslut och årsredovisning har färdigställts ska den årliga
inkomstdeklarationen upprättas och skickas in till Skatteverket. Att
deklarera kan vara komplicerat och felaktigheter kan få dyrbara konsekvenser och i värsta fall rättsliga följder. Våra skatteexperter kan hjälpa
dig att upprätta och granska din deklaration för att säkerställa att allt
stämmer.

Preliminär deklaration

BDO har stor erfarenhet av att upprätta en koncernredovisning. Den
redovisar moderföretagets och dotterföretagens samlade verkliga
omsättning, omslutning och resultat.

Inkomstdeklarationen

När en verksamhet är nystartad eller står inför en förändring som kan
komma att påverka det skattemässiga resultatet är det inte ovanligt
att man ansöker om en preliminär deklaration. Vi på BDO kan hjälpa
till med att ta fram ett beslutsunderlag för att Skatteverket ska kunna
beräkna en relevant preliminär F-skatt för din verksamhet.

Årsbokslut
Vi sammanställer din bokföring för året och planerar tillsammans med
dig i god tid innan räkenskapsåret är slut. Resultatet blir en bokslutsakt
innehållande specifikation och underlag enligt gällande lagar och
rekommendationer.

VI HJÄLPER GÄRNA TILL
MED ATT UPPRÄTTA:

Årsredovisning

yy Årsbokslut

Årsredovisningen är ett offentligt dokument och ett slutresultat av de
beslut och bedömningar som gjorts i bokslutet. Vi hjälper styrelsen
i ditt företag i arbetet att upprätta årsredovisningen. Vi kan även
upprätta ett protokoll för årsstämman och skickar in handlingarna till
Bolagsverket.

yy Årsredovisning
yy Koncernredovisning
yy Inkomstdeklaration
yy Preliminär deklaration

10 | Förenkla verksamheten och minska dina kostnader

LÖNETJÄNSTER

Vi vet vikten av att betala ut rätt lön
i rätt tid
Det blir allt vanligare att anlita en extern part för att
sköta lönerna − en tryggare och kostnadseffektivare
lösning för de flesta.
BDO:s erfarna lönekonsulter hanterar löneadministrationen för såväl
svenska som internationella företag med alltifrån en anställd till flera
hundra. Vi arbetar i moderna system vad gäller såväl löneberedning
som tid- och reseräkningsrapportering. Vi är också behjälpliga med att
tolka avtal och lagar samtidigt som löneprocesserna kvalitetssäkras och
effektiviseras.
Med BDO:s löneteam får du en aktiv samarbetspartner som både
minskar kostnaderna och förenklar ditt företags lönehantering.

Betalar du ut rätt lön?
Att betala ut rätt lön i rätt tid är lika viktigt för dig som arbetsgivare
som för de anställda. Vi hjälper dig att säkra och kvalitetssäkra lönehanteringen. Alla lönekonsulter på BDO jobbar uteslutande med lön
och har således spetskompetens inom detta område.
Du kan välja att outsourca hela lönehanteringen alternativt att vi
hjälper till på plats. På BDO erbjuder vi även kompletta lösningar med
allt ifrån löpande redovisning till skatterådgivning och bokslut.

Lönehanteringen
I en lönegranskning går vi igenom processer och rutiner för att
kvalitetssäkra lönehanteringen samt identifiera eventuella brister.

Vi gör en grundlig genomgång av senaste årets lönespecifikationer
där vi kontrollerar att lagar och eventuella kollektivavtal efterföljs. Vi
kontrollerar även semesterskulden och lönesystemets uppsättning.
Efter genomförda kontroller levererar vi en rapport som kan bidra till
att effektivisera och kvalitetssäkra lönehanteringen på företaget.

HOS OSS FÅR DU
HJÄLP MED:
1. Löpande löneadministration
2. Effektivisering av rutiner och processer
3. Kvalitetskontroller
4. Semesterårsskifte
5. Årsskiftesrutiner
6. Statistik - intern och extern
7. Företagsspecifika rapporter
8. Bankutbetalningar
9. Deklarationsombud
10. Pensionsrapportering
11. Lönerevision
12. Lönegranskning

BDO I SVERIGE

BDO I VÄRLDEN

500

5:e

MEDARBETARE

STÖRSTA BYRÅN

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder fullservice för
såväl små som stora företag. Det innebär att vi kan ge dig stöd med allt från daglig redovisning,
lönehantering och budget till revision, skatt- och affärsrådgivning. Varmt välkommen till
revisionsbyrån med Sveriges mest nöjda kunder! Vi är glada och stolta över att BDO toppar
listan i SKI:s kundnöjdhetsmätning. År efter år.
Vi är idag över 500 medarbetare och finns representerade på ett 20-tal orter i landet.
BDO Sverige är en del av BDO International som är världens femte största revisions- och
konsultorganisation med omkring 64 000 medarbetare i 150 länder. Tillsammans har vi stor
spetskunskap inom de fyra affärsområdena Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice.

VT2016

För att hitta närmaste lokalkontor, besök www.bdo.se

