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BDO

ENGAGEMANG,
JÄMSTÄLLDHET OCH HÅLLBARHET

INNEHÅLL

– borde inte det alltid vara självklart?

Det går inte att stå still och titta på när världen förändras. När det handlar om förändringar
till det bättre, behöver vi hänga med. På BDO tittar vi tillbaka på ett år som tydligt gått i förändringens tecken. Förändring präglar näringslivet och vår bransch just nu, drivet av digitalisering och
teknikutveckling. Vi jobbar vidare med våra strategier för att möta de här förändringarna på bästa
sätt. Något som kommer både våra medarbetare och våra kunder till del med nya smarta digitala
lösningar och mer tid för rådgivning.
I december flyttar Stockholmskontoret in på Sveavägen 53. Det
nya läget mitt i stan är bra för både oss själva och för våra kunder.
Det är en strategiskt viktig flytt för BDO:s svenska huvudkontor,
och du kan läsa mer om detta på sidan 22.
När det gäller engagemang är vi där vi ska vara. Vår mission ”Att
hjälpa våra kunder att växa och nå framgång varje dag” har gett
oss förstaplatsen i kundnöjdhet – sex år i rad. Svenskt Kvalitetsindex mäter vår bransch varje år, och vi blir lika stolta varje gång det
visar sig att vårt engagemang märks. Uppenbarligen känner våra
kunder att vi är passionerade i våra uppdrag. Härligt!
2000-talet har hittills handlat mycket om hållbarhet, och det är
numera självklart för företag att ha en genomtänkt strategi för att
minska sina miljöavtryck. Det finns till och med företag vars hela
affärsidé bygger på hållbarhet. I det här numret av BDO-Magasin
et kan du läsa om två av våra kunder som håller fanan högt när
det kommer till de här frågorna. Friendly Building som bygger
hus som tar maximal hänsyn till miljön och VMG Design, som
skapar jobb i en utsatt del av världen. Båda dessa företag har
starka kvinnor vid rodret. Läs om dem och deras spännande liv
på sidorna 9 och 17.
Starka kvinnor är också en aspekt av hållbarhet. Även om
jämställdhet har en ständig plats på samtalsagendan i Sverige,
finns det mycket kvar att göra. Anna Östling, som driver VMG
Design, men även är rorsman i sailracingteamet Team Anna,
jobbar aktivt för att skapa samma förutsättningar för kvinnor
som män i idrottsvärlden. Allt fler företag arbetar aktivt med
frågan, och BDO är självklart inget undantag. Ett tecken på det är
BDO:s coachprogram YOU, som är ett initiativ för att skapa nya
affärsmöjligheter och få fler kvinnor att stanna och göra karriär
på BDO. Ett annat positivt tecken är att BDO har en jämställd
lönesituation. Vi engagerar oss även i ideella projekt, både på hemmaplan och ute i världen. Ett exempel är Läxhjälpen, en stiftelse
som sedan 2007 erbjuder högstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden gratis, resultatfokuserad studiehjälp. Ett annat är vårt
samarbete med Hand in Hand, som hjälper kvinnor, och därmed
hela byar, i Indien och Kenya att utvecklas hållbart. Under 2018
har vi hjälpt många av våra kunder med hållbarhetsrapportering,

PASSIONEN FÖR SPORT FORTSÄTTER
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NÄR DU SKA SÄLJA
DITT FÖRETAG

25

som har blivit ett obligatorium för främst större företag. Allt detta
kan du läsa mer om längre fram i magasinet.
Jag önskar dig välkommen till
ett nummer fyllt av engagemang,
jämställdhet och hållbarhet.
Det är saker som vi på BDO
verkligen brinner för.
LÄNGE LEVE PASSIONEN!
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MED FOKUS PÅ
JÄMSTÄLLDHET

ELITIDROTT OCH ENTREPRENÖRSKAP
– GÅR DET ATT KOMBINERA?
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Malin Nilsson
vd, BDO i Sverige
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NÖJDAST KUNDER FÖR 6:E ÅRET I RAD
BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som
erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och
Företagsservice. Vi är cirka 700 medarbetare och finns på ett tjugotal
orter runt om i landet. BDO International är världens femte största
revisions- och konsultorganisation med över 73 000 medarbetare
fördelade på drygt 1 500 kontor i cirka 160 länder. Enligt Svenskt
Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder för sjätte året i rad.

HÅLLBARA HUS FÖR
SAMTID OCH FRAMTID
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NYTT DIREKTIV

BDO CYKLAR
FÖR EN
BÄTTRE MILJÖ

INFORMATIONSPLIKT FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SKATTERÅDGIVNING INFÖRS INOM EU

Frisk luft, vardagsmotion
och enkel parkering

BDO och andra förmedlare av skatterådgivning omfattas av nya bestämmelser i EU:s direktiv
om administrativt samarbete i fråga om beskattning (2011/16/EU). Direktivets nya lydelse ska
implementeras i svensk lagstiftning senast den 31 december 2019 och ska tillämpas från
den 1 juli 2020, men gäller retroaktivt från och med den 25 juni 2018.
Direktivet innebär att bland annat skatterådgivare ska lämna upplysningar till
Skatteverket när de lämnat råd om vissa
gränsöverskridande transaktioner.

teras till Skatteverket den 31 augusti 2020,
om det är rapporteringsskyldigt. BDO:s
kunder får information om detta.

Med anledning av det nya direktivet har
BDO skapat ett tillfälligt nationellt register. Där kan den person inom BDO som
är ansvarig för ett projekt inom definition
en på ett rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang registrera alla de
uppgifter som efterfrågas i registret.

EXEMPEL PÅ ARRANGEMANG SOM KAN
OMFATTAS AV REGLERNA:
 Arrangemang mellan moderbolag i Sverige
och filial eller dotterbolag i Finland (EU) och
vice versa

De uppgifter som registreras här från och
med den 25 juni 2018 kommer att rappor-

 Arrangemang mellan bolag i Sverige och
ägare bosatt inom EU (ej i Sverige) eller i
annat land

– I ett samhälle som präglas av en rad miljöhot känns det viktigt för oss på BDO att
bidra till ett mer hållbart samhälle, säger
Johanna Hellbom på BDO i Uppsala.
– Det minskar inte bara utsläppen utan
bidrar även till en bättre hälsa. Effektivt,
klimatsmart och lönsamt, för både oss och
för våra kunder! Eftersom våra cyklar är
extra fina, blir det också positivt för vårt
varumärke.

 Arrangemang mellan moderbolag i Sverige
och filial eller dotterbolag i Norge (ej EU)
och vice versa

BDO FÅR PRIS
BDO:s globala nätverk har återigen fått utmärkelsen Network of the Year Award av tidningen
the International Accounting Bulletin. Priset
går till det multinationella företag i revisionsbranschen som har visat den mest lönsamma strategiska och
operativa tillväxten under det senaste året.
Priset togs emot av BDO:s globala vd Keith Farlinger på The
Digital Accountancy Forum & Awards 2018 som hölls i London i början av oktober. Han är stolt över den kvalitet och service som genomsyrar BDO internationellt. BDO International
är världens femte största revisions- och konsultorganisation
med över 73 000 medarbetare i fler än 160 länder.
BDO tog emot samma pris år 2015 och är den snabbast växande globala organisationen inom redovisnings- och revisionsbranschen under de senaste tio åren. 2017 års resultat visar en
ökad omsättning med 8 procent – en av de högsta procentuella
ökningarna i branschen.
– Det som gör BDO unikt är våra exceptionella medarbetare
och vår kultur av tillgänglighet och nära relation till våra kunder samt höga kvalitet och servicenivå, säger Keith Farlinger.
4

På kontoren i Jönköping, Ängelholm och
Uppsala finns topputrustade BDO-cyklar
som används flitigt när det är dags för
kundbesök.

IFRS 16 OCH
KVALITETSSÄKRING AV
FINANSIELLA RAPPORTER
Den 1 januari 2019 närmar sig. Från och med då ska alla företag som
tillämpar IFRS använda IFRS 16, som förväntas påverka de finansiella
rapporterna för flertalet leasetagare. Den nya modellen innebär att tillgångar
och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen.
Kvalitetssäkring av årsredovisningar och delårsrapporter är en viktig del
av vad BDO erbjuder. Det handlar om att granska finansiella rapporter
och ge råd kring hur den kan anpassas för att följa gällande regelverk.
BDO följer utvecklingen på redovisningsområdet och har all
information ditt företag behöver om såväl svensk
som internationell redovisning.

DIGITALA INLÄMNINGAR
OCH SIGNATURER
Använder du BankID för att signera? Då är du allt annat än ensam.
BankID växer i användande och fler och fler företag och organisationer använder BankID som underlag för att legitimera användare
av deras digitala lösningar. Men hur funkar digital signering när
det handlar om rådgivning och revision?

HAR DU HÅLLBARHETS
REDOVISAT?

Vi har vant oss vid att använda BankID till en rad områden, från
skattedeklarationer till Swish. Vissa ärenden sköts fortfarande på
papper. Men mycket har hänt, och det finns nu långtgående möjligheter att slippa det mesta av pappersexercisen – och samtidigt
spara tid.

250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning, mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning? Alla
företag som kan bocka av minst två av dessa punkter måste
från och med 2018 hållbarhetsredovisa. Därför var det fler
bolag än tidigare som förutom ordinarie rapporter även
lämnade hållbarhetsredovisning 2018.

BDO vill bidra till båda dessa vinster, eftersom det blir både
hållbart och dessutom billigare för kunden. Allt bygger på att det
är minst lika säkert som traditionella underskrifter på papper, och
det blir det med den teknik som kallas avancerad digital signatur.
Vi vill driva vår arbetsmetodik mer mot digitala signaturer, då
det ofta är smidigare och mer tidseffektivt. Idag hanterar vi till
exempel större delen av våra skatteärenden och bolagsregistreringar med digital teknik. Signeringen sker med BankID. Ju fler som
går över till digitala inlämningar och signaturer, desto bättre för
miljön – och för alla inblandade.

Någon mall för denna nya redovisning finns inte, men den
måste omfatta miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Företag kan fokusera
på något eller några av områdena, även om samtliga måste
beröras.
– På BDO hjälper vi våra kunder även med denna nyare
typ av rapportering. Den mest intressanta skillnaden är att
vi granskar många andra former av underlag än finansiell
information och har kontakt med andra personer i organisationen än dem vi brukar prata med. Företagen kan antingen ta fram en separat rapport eller låta den vara en del av
förvaltningsberättelsen. På BDO har vi själva redovisat vårt
hållbarhetsarbete under flera år.

BDO

BDO
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EN FÖRETAGARES

ÅRSCYKEL

1
1

Inkomstdeklaration till
Skatteverket, fysiska
personer och enskilda
näringsidkare

Här har vi samlat viktiga händelser som är viktiga för dig som företagare att hålla koll på.
12
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BETALNING
FÖR DEC:

3

MAR S

UARI
FEBR
RI
UA
N
JA

Stora företag
december:
• Deklaration
avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Deklaration och
betalning av moms

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Moms för januari

Kontrolluppgifter
föregående inkomstår
till Skatteverket
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BETALNING FÖR MARS:
Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

13
BETALNING
FÖR APRIL:

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Moms för februari

Betalat underskott av
slutlig skatt

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Momsdeklaration och
betalning vid: månadsredovisning = februari
• Kvartalsredovisning =
januari–mars

27

26
Stora företag
februari deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

Stora företag
mars deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

26
Stora företag
april deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

26
Stora företag jan deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

JU

Små företag: Upp till 40 MSEK i omsättning
Stora företag: Mer än 40 MSEK i omsättning
Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Helårsredovisning momsdeklaration och betalning
för avslutat räkenskapsår
30/10–31/12. (Gäller för
12
årsomsättning högst 1
BETALNING FÖR AUG:
Mkr, ingen EU-handel,
19
Stora
företag
moms en gång per år,
• Debiterad F-skatt
Små företag
redovisar på papper)
och särskild A-skatt
• F-skatt och särskild
• Avdragen skatt och
12
A-skatt
arbetsgivaravgifter
• Avdragen skatt och
BETALNING FÖR JUNI:
arbetsgivaravgifter
Små företag
Stora företag
• Momsdeklaration och
• F-skatt och särskild
• Debiterad F-skatt
betalning vid: månadsA-skatt
och särskild A-skatt
redovisning = juni
• Avdragen skatt och
• Avdragen skatt och
• Kvartalsredovisning =
arbetsgivaravgifter
arbetsgivaravgifter
april–juni
samt deklaration
Små företag
• Momsdeklaration och
• F-skatt och särskild
betalning vid: månadsA-skatt
redovisning = juli
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Momsdeklaration och
betalning vid: månadsredovisning = maj
BER

SEPTEM

NI

A UG

Stora företag
maj deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

Stora företag
juni deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

30
Aktiebolag:
• Sista dagen för
årsstämma
• Bokslut klart inom
sex månader från det
att räkenskapsåret
avslutats
• Preliminär
inkomstdeklaration

Stora företag
juli deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

BETALNING FÖR OKT:

BETALNING FÖR NOV:

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Momsdeklaration och
betalning vid: månadsredovisning = augusti

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Momsdeklaration och
betalning vid: månads
redovisning = september
• Kvartalsredovisning =
27
juli–september

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Momsdeklaration och
betalning vid: månads
redovisning = oktober

28

26

26
26

BETALNING FÖR SEP:

Stora företag
augusti deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

Stora företag
november deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

OKTO
BER

I
US T

JU L I

26

12

12

14

NO
VE
M
BE
R

Stora företag
september deklaration:
26
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
Stora företag
• Moms, inkl betalning
oktober deklaration:
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
• Moms, inkl betalning

31

ER
MB
CE
DE

• Handelsbolag/kommanditbolag med
årsmoms ska lämna in
momsdeklaration och
betala till skattekontot
senast 26/2
• Enskild firma med årsmoms som har handel
med EU ska lämna
momsdeklaration för
EU-handel den 26/2
och betala till skattekontot senast 26/2

31

Företag som utfört
husarbete där kunden
betalat föregående år,
sista dagen att begära
utbetalning från
Skatteverket

BETALNING FÖR FEB:

Stora företag
• Betalning debiterad
F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Momsdeklaration och
betalning vid: månadsredovisning = december
Kvartalsredovisning =
oktober–december

28

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
samt deklaration
• Momsdeklaration och
betalning vid: månadsredovisning = april

APR
IL

AJ
M

Moms november, deklaration och betalning

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
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BETALNING FÖR JAN:

Små företag
• F-skatt och särskild
A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter
även deklaration

BETALNING FÖR MAJ:

Betalning kvarskatt
under 30 000 kr för
fysiska personer, enskilda
näringsidkare och juridiska
personer med räkenskapsår 30/9–31/12

Det finns flera storleksdefinitioner på företag som används i olika juridiska sammanhang.
Beträffande skatteredovisningar gäller följande:

BETALNING FÖR JULI:

4

12
Betalning kvarskatt
över 30 000 kr för fysiska
personer, enskilda
näringsidkare och
juridiska personer med
räkenskapsår 30/9–31/12

Stora företag
• Debiterad F-skatt
och särskild A-skatt
• Avdragen skatt och
arbetsgivaravgifter

Sista dagen att deklarera
på papper för juridiska
personer med räkenskapsår som avslutas
12
30/9–31/12 2017

2

Så här definierar vi stora och små företag

Sista dagen att deklarera
elektroniskt för juridiska
personer med räkenskapsår som avslutas
30/9 eller 31/8 2017

Sista dagen för
årsredovisning och
revisionsberättelse till
bolagsverket
(bokslutsdag 31 dec)
Datum och text är inte uttömmande och utgår ifrån bokslutsdatum per den 31 december.

Att tänka på inför bokslut:
INVENTARIEREGISTER ska upprättas om ditt företag
har inventarier.
LAGERINVENTERING PER
BOKSLUTSDATUM
Om ditt företag har revisor måste denna närvara
vid inventeringen. Kom ihåg att kontakta revisorn i
god tid innan. Prissättningen ska ske till det lägsta
av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet per
balansdagen.
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PÅGÅENDE ARBETEN
Upprätta en specifikation på pågående arbeten per
bokslutsdagen och bifoga kopia på följande projekt
som ska beräknas: kundprojekt, nedlagda kostnader
material/arbete, kopia på avtal, utfakturerat samt
nedlagd arbetstid.
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Se till att det finns en specifikation per bokslutsdatumet med angivet anskaffningsvärde samt
marknadsvärde.

KASSA OCH BANK
Beställ engagemangsbesked från bank och samtliga
långivare. Inventera kassan och bifoga ett under
skrivet kassaintyg.
UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Finns det tjänster och varuleveranser som har utförts
före bokslutsdagen men där fakturan ännu inte har
kommit? Finns det intäkter som avser tid efter bokslutsdagen men som redan har fakturerats?
BDO

UPPLUPNA INTÄKTER OCH
FÖRUTBETALDA KOSTNADER
Finns det tjänster och varuleveranser som har utförts
efter bokslutsdagen men där fakturan redan har
kommit? Finns det intäkter som avser bokslutsåret
men som inte har fakturerats?
SKATTER
Ta fram f-skattsedel, skattekontoutdrag för året,
slutskattsedel, kopia på årsbesked från Alecta,
Collectum med flera.
BDO

SOCIALA KOSTNADER OCH KÄLLSKATT
Ta fram en årssammanställning från Skatteverket.

sysselsättning (K3). Lämna upplysning om väsentliga
händelser under och efter räkenskapsårets slut.

ÖVRIGT
Försäkringsbrev och väsentliga avtal som har ingåtts
under året.
ÅRSREDOVISNING
Upprätta text till verksamhetsbeskrivningen/förvaltningsberättelsen. Notera antalet anställda (K2)
med uppdelning på män och kvinnor utifrån heltids7

Sarah Backlund har varit med i BDO:s coachingprogram YOU sedan starten.

JÄMSTÄLLDHET
FOKUSOMRÅDE I BDO:S
HÅLLBARHETSARBETE

BDO:s coachingprogram YOU är ett initiativ för att hitta nya affärsmöjligheter och skapa samma
förutsättningar för alla medarbetare på BDO. Det är ett sätt att sprida kunskap och dela affärskontakter med varandra och få fler kvinnor att stanna och göra karriär på BDO. Det handlar såväl om
personlig utveckling som om bolagets tillväxt.
Programmet startades för cirka ett år
sedan och vi har träffat Sarah Backlund
och Patrick Lis som har varit med sedan
starten. Patrick Lis, som är Sarahs mentor,
är partner, har jobbat på BDO i fem år
och är senior skatterådgivare. Sarah är
skattejurist och momsexpert med sex år
på firman.
VAR DET SJÄLVKLART ATT TACKA JA TILL
ATT VARA MED I PROGRAMMET?
Sarah: För mig var det självklart att ta den
här chansen, jag älskar nya utmaningar!
Patrick: Ja. Det här är en av de viktigare
frågorna att ta itu med. För mig är det viktigt att alla får samma förutsättningar för
att göra ett bra jobb. Det handlar om att
försöka skapa en rättvis spelplan för både
kvinnor och män. Så det här är ett jättebra
initiativ som öppnar upp möjligheter för
oss medarbetare och för företaget.
HUR HAR NI LAGT UPP DET?
Patrick: Vi började med att sätta upp mål
och se över vilka utmaningar Sarah upplever att hon har i sin yrkesroll. Sedan dess
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har vi planlagda avstämningar men tar
även korta inofficiella möten för en kontinuerlig dialog. Det är viktigt att finnas där
i stunden då frågorna dyker upp.
HUR HAR UPPLÄGGET FUNGERAT FÖR
DIG?
Sarah: Perfekt! För mig har det varit viktigt att känna att jag snabbt kan vända mig
till Patrick och diskutera frågor som jag
ställs inför. I och med att han har varit i
min situation har han kunnat komma med
konstruktiv feedback och dela med sig av
sina erfarenheter och sätt att se på saker
och ting. Det har också öppnat upp för
att jag fått tillgång till ett större affärsnätverk med nya kontakter både internt och
externt.
VILKA MÖJLIGHETER/INSIKTER HAR
DET GETT DIG?
Sarah: Jag har utvecklats som person men
även i min professionella yrkesroll. Det
jag verkligen tar med mig nu är att jag ska
fortsätta att göra det jag brinner för – det
jag tycker är kul helt enkelt och våga satsa.

KAN DU REKOMMENDERA ANDRA
BDO:ARE ATT SÖKA?
Sarah: Utan tvivel, vad finns det som talar
emot? Om du vill utvecklas eller känner
dig redo att ta nästa steg i karriären så är
det är jättebra program.

PÅ RÄTT KURS
MED BDO
I BESÄTTNINGEN



BDO & HÅLLBARHET
På BDO har vi enats om ett antal affärskritiska hållbarhetsfrågor som vi knutit an till
vår vision i Sverige – att leverera enastående
service.
• Vi verkar för ett hållbart näringsliv som
präglas av hög affärsetik och sund konkurrens.
• Vi vill bidra till välskötta och lönsamma företag som skapar arbetstillfällen och bidrar
till en hållbar samhällsutveckling.

Hjärta och hjärna. Entreprenören Anna Östling brinner för att göra hållbara affärer. Seglaren
Anna Östling vet vad som krävs för att ligga högst upp på rankingen i matchracing. Där de flesta
skulle känna att det räcker med en framgångsrik karriär, ser Anna inga problem med att ha två.
Och det finns beröringspunkter mellan hennes två karriärval.

• Vi är stolta över en attraktiv arbetsplats
med god arbetsmiljö, präglad av jämställdhet och mångfald, med hög frisknärvaro
och goda möjligheter till kompetensutveckling.
• Digitaliseringen driver vårt miljöarbete
och vi styr verksamheten mot hållbara och
miljöriktiga val.

BDO

BDO
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Anna Östling är ett levande bevis på att det går att kombinera en elitkarriär som
idrottare med framgångsrikt entreprenörskap.

TIPS KRING ENTREPRENÖRSKAP
 Var inte rädd för att misslyckas
 Satsa på det du tror på
 Ta små steg i taget
 Var beredd på hårt arbete
 Låt dig inspireras av bra förebilder

Det var seglaren Anna Östling som inspirerade entreprenören. Hon är inte bara rorsman
i ett professionellt sailracingteam utan också
en driven företagare med hållbarhet på
agendan. Familjeföretaget VMG* Design
driver hon tillsammans med sin man
Sebastian Östling, även han elitseglare.
BDO har följt Team Anna under många år
och är både affärsrådgivare till företaget
och stolt sponsor till deras idrottssatsning.
Teamet består av fem tjejer som seglar
matchracing med Anna Östling i spetsen.
– Vi har många projekt på gång och hittar
samarbeten med företag som vill göra
skillnad och delar våra hjärtefrågor såsom
hållbarhet, rent hav och lika villkor för
killar och tjejer, säger Anna.
Laganda, resultatinriktad träning och en
kärlek till sporten har tagit Team Anna till
två VM-guld, ett flertal världscupsegrar,
OS i London 2012 och nu senast en vinst
i GKSS Women’s Trophy. År 2016 nominerades teamet dessutom till ”Årets lag” på
Idrottsgalan. År 2011 seglade Anna OS-kval
i Australien. Tillsammans med sin man som
tävlade i samma landslag passade hon på att
se lite mer av landet. I en avlägsen by gick

hon in i en butik som sålde trädgårdsdekorationer av återvunnen plåt. Anna
blev helförtjust i plåtdjuren och köpte
med sig en plåtmus. Väl på plats hemma
i Göteborg var det många som undrade
var de kunde få tag på den.

kombination
” Enavhärlig
företagande och
idrottande
”
Anna började göra lite efterforskningar och
lyckades lokalisera designern. Plåten som
djuren görs av visade sig komma från återvunna oljefat. Efter att ha kommit överens
om en första beställning – en hel container –
blev de godkända som distributör i Sverige.
– Det var en stor investering och jag minns
hur vi satt på Atlanten och guppade i två
veckor och funderade över om vi fattat rätt
beslut. Men jag tänkte – om jag gillar det
måste det ju finnas fler som gör det.
Det visade sig att Anna hade rätt. De
beslutade att ställa ut på den prestigefyllda
designmässan Formex och med sin trädgårdskonst var de ett ganska udda inslag.

– Vi hade något nytt att erbjuda, som inte
bara hade en snygg yta utan dessutom var
hållbart. Vi gjorde succé och sålde slut på
precis allt!

Sebastians rådgivare sedan de startade VMG
Design.
– Det är ett företag som drivs med full fart
och mycket kreativitet, vi har kontakt i
många typer av frågor – högt som lågt.
BDO hjälper bland annat till med avslut
av bokslut, skattefrågor och löpande
frågeställningar som dyker upp längs
vägen, säger Anders Blohmé.

Så har det fortsatt, en härlig kombination
av företagande och idrottande, där VMG
Design har kunnat växa parallellt med
seglingen. Nu är de inne på sin 15:e container och har sedan 2014, vid sidan av sina
idrottskarriärer, försett Sverige med glada
djur och möbler gjorda av gamla återvunna
oljetunnor under varumärket Plåtdjur.
Plåtdjur har över 200 återförsäljare från
Skellefteå i norr till Simrishamn i söder och
nyss tog de sig an övriga Norden. VMG
Design tar också ett socialt företagaransvar
genom att stötta ett projekt för unga utsatta
kvinnor i Uganda.

Anna gillar att starta nya projekt och samarbeten och när de nu med BDO:s hjälp har
ordning och reda i företaget har de både
mer tid över till idrotten och att utveckla
företaget. Makarna Östling älskar design
som sticker ut och planen är att fylla på med
produkter som faller dem i smaken, och som
står för en hållbar livsstil.
– I år distribuerar vi även våra nya favvoskor
FitKicks – ett par lätta, ergonomiska skor
som ska underlätta för och inspirera till en
aktiv, hälsosam vardag, berättar Anna.

– När vi först tog kontakt med BDO hade
vi ingen erfarenhet av att driva företag. Med
BDO:s hjälp har vi fått en tydlig riktning även
i de ekonomiska delarna. Nu har vi en mycket
större förståelse för hur allt hänger ihop, och
det känns skönt att kunna ha ett bollplank när
vi ställs inför svåra beslut.

Anna är även en väl anlitad föreläsare där
hon pratar om ledarskap och om hur du
skapar högpresterande team. Tillsammans
med BDO har hon också arrangerat flera
seglingsevent. Det mesta som kommer i

Anders Blohmé har jobbat som Anna och

Annas väg tar hon sig an med driv och
entusiasm – jämställdhet är en sådan fråga.
Teamet jobbar aktivt för att skapa samma
möjligheter för idrottare oavsett kön och
har varit drivande i frågan om en damklass
på Match Cup Sweden sedan de bytte till
en mer fysisk båt, M32. De bidrog till stor
del att förslaget gick igenom och i somras
gick Team Anna till start tillsammans med
fem andra tjejbåtar. Anna imponerade
stort och tog hem den historiska första

– Havet är vår arena och självklart kan vi
inte annat än brinna för detta projekt, säger
Anna med entusiasm.
The Perfect World Foundation är en ideell
svensk organisation som verkar för att öka
medvetandet, samla in pengar samt agera
tillsammans med djur- och naturbevarande
projekt i världen.

Med BDO:s hjälp har vi fått en tydlig
”riktning
även i de ekonomiska delarna.
”

titeln i GKSS Women’s Trophy.
– Det har varit jätteroligt att återigen få segla
på Marstrand, och nu för första gången i M32.
Jag är så stolt över mitt lag och hur vi pres
terade. Allt slit på vägen fram gav verkligen
resultat. Vi ser fram emot fortsättningen nu
och hoppas att vi inspirerat fler tjejer att ge sig
in i den fartfyllda segling som M32 innebär.
Team Anna är också ambassadörer för The
Perfect World Foundation och deras projekt
Save the Ocean som går ut på att minska
plast och skräp i havet.

– Det är svindlande att tänka att havet,
som producerar nästintill 70 procent av allt
syre, om bara några år kommer bestå av lika
mycket plast som fisk om vi inte gör något.

Anna navigerar mellan allvarliga frågeställningar, seglingen och företagandet och
BDO är glada över att kunna spela in några
goda råd på vägen för att bidra till en stabil
kurs för Team Anna och VMG Design.


*VMG är en term inom kappsegling och står för Velocity Made Good – den vägen där
du på bästa sätt utnyttjar både vinkeln mot vinden för att snabbast ta dig runt banan.
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ENGAGERADE
MEDARBETARE GER
NÖJDA KUNDER

ATT JOBBA PÅ BDO

BDO har nöjdast kunder i revisionsbranschen för
sjätte året i rad. Det visar Svenskt Kvalitetsindex
(SKI:s) senaste mätning. Vi ställde några frågor
till BDO:s vd Malin Nilsson om vad hon tror är
framgångsreceptet.
VAD ÄR DET SOM DRIVER KUNDNÖJDHET?
Det handlar dels om vårt erbjudande till kunden, dels om hur vi
lever upp till kundens förväntningar. En kund som erhåller en tjänst
eller produkt av kvalitet och känner sig prioriterad är med största
sannolikhet en nöjd kund.

FIXAR DITT FÖRETAG
DEN FINANSIELLA
RAPPORTERINGEN?

VAD TROR DU ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT BDO HAR NÖJDAST
KUNDER I BRANSCHEN?
Vi arbetar efter ett kundcentrerat perspektiv. Vi identifierar vad som
driver värde för kunden och kundupplevelsen i stort. Och vår tydliga
vision att leverera bäst service av alla revisions- och rådgivningsbyråer,
placerar på ett naturligt sätt kundnöjdhet högt på agendan. Våra
medarbetare har ett stort engagemang för att hjälpa våra kunder att
nå sina mål vilket också SKI pekar ut som en särskilt viktig faktor.

Nya redovisningsregler, allt mer komplexa transaktioner och höga krav på den finansiella
rapporteringen. Känner du igen dig? Att ge en rättvis och trovärdig bild av sitt företag är en
grundsten i den finansiella rapporteringen. Det gör att fler och fler redovisnings- och
ekonomichefer väljer att ta hjälp av experter. Här kommer BDO in i bilden.
BDO:s redovisningsexperter arbetar med
att lösa komplexa redovisningssituationer.
Det rör sig om transaktioner, avtal och
allt annat som får effekt på redovisningen.
Olika bolag har olika redovisningsregelverk att förhålla sig till. Frågorna till
BDO kommer från såväl
revisorer som redovisningskonsulter och ekonomipersonal hos
kunderna.

DE BETONAR VIKTEN AV
ATT GÖRA RÄTT
– Att ge en rättvis och trovärdig bild av
sitt företag är en grundsten i den finansiella rapporteringen. Det är viktigt att

Skönt att överlåta
arbetet åt någon som
är engagerad

”

REDOVISNING ÄR A OCH O
Emelie Sleth, Karin Siwertz, Katarina
Lindgren och Veronica Bäcklin är redovisningsexperter på BDO och får många
olika typer av frågor:

– De kan vara stora eller små. Många av
frågorna som våra kunder har berör de
regelverk vi arbetar med; K2 och K3 samt
IFRS och även US GAAP. Ibland kräver
frågorna mer utredning och analys. Vi
lämnar allt ifrån muntliga svar till mejl och
avrapportering i PM.
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kvalitetssäkra all finansiell rapportering
så att den klarar de krav som övervakningsmyndigheter ställer. Solid finansiell
information är dessutom det som ligger
till grund för beslut om framtiden.
FÖRÄNDRINGEN PÅGÅR HELA TIDEN
Förändringar i regelverken sker hela tiden.
Det gör det svårt att själv hålla koll på exakt vad som gäller. Det kan kort sagt vara
skönt att överlåta arbetet åt någon som
är engagerad i just det. BDO håller koll

ANNA
SEBENIUS

VAD FÅR MEDARBETARNA ATT ENGAGERA SIG?
Jag tror att det handlar om att fånga upp engagemang och
uppmuntra dem som visar sig intresserade och kommer med idéer.
Det är så roligt att se medarbetare utvecklas, växa och ta
egna initiativ! Jag tror också att en positiv företagskultur
där människor känner sig uppskattade och trygga gör
att alla vågar mer. Sedan är det viktigt med förebilder.
Som exempel har vi vårt coachingprogram YOU för
att få fler kvinnor att göra karriär på BDO vilket
har tagits emot väl.

på utvecklingen och håller även kurser,
workshops och seminarier i redovisningsfrågor. Rörelseförvärv, omstruktureringar, försäljning av verksamheter eller fusioner är några exempel på där komplexa
frågor brukar uppstå. BDO hjälper till att
läsa och tolka avtal och transaktioner så
att de återges korrekt i den finansiella rapporteringen.

SAMHÄLLSANSVAR HAR BLIVIT ALLT
VIKTIGARE FÖR DE KUNDER SOM SVARAT
PÅ SKI-UNDERSÖKNINGEN. HUR SER
BDO:S SAMHÄLLSANSVAR UT?
Vi har inom våra tjänster ett viktigt
uppdrag i att bidra till ett hållbart
näringsliv, ett näringsliv med en etisk
kompass. Det är också här som vi har
störst möjlighet att göra skillnad.
BDO arbetar aktivt med en
hållbarhetsstrategi som bygger
vidare på vår Vision 2020 och
ger oss möjlighet att ytterligare
stärka vår position som en
ansvarsfull aktör som bidrar till
ett tryggt affärsklimat. Vi stöttar
också flera ideella projekt kopplat till
entreprenörskap och utbildning.



En professionellt utformad och upprättad
finansiell rapport är ett utmärkt och dessutom nödvändigt instrument för att bygga och
upprätthålla ett förtroende hos ditt företags
intressenter. Viktiga framtida beslut fattas
också ofta baserat på den historiska finans
iella informationen. BDO:s engagerade redovisningsspecialister hjälper dig att förklara
hur regler och regelförändringar påverkar ditt
företag, din rapportering och vilka effekter de
har på resultatet. Sedan har du ett beslutsunderlag som hjälper dig ta ditt företag vidare.

Revisor på BDO i Jönköping

HUR LÄNGE HAR DU JOBBAT PÅ BDO?
Jag har arbetat på BDO sedan drygt två år, då den mindre byrån jag
arbetade på köptes av BDO.
VAD KÄNNETECKNAR BDO SOM ARBETSPLATS?
Mitt första intryck var: ”Oj, alla är så trevliga här!”. Oavsett vem man
har kontakt med, en momsexpert, löneavdelningen eller en kollega på
ett annat kontor, så möts man av hjälpsamhet och snabb återkoppling.
Här i Jönköping är vi ett härligt gäng som hjälper varandra och BDO är
bra på att utbilda sina anställda.
VILKA PLANER HAR DU FÖR DIN YRKESMÄSSIGA UTVECKLING?
Mitt nästa mål är att bli auktoriserad revisor och att skriva provet i vinter.

Siffror är mitt verktyg,
men det är relationerna
med kunderna som är
det roligaste

”

”

HUR KAN EN DAG PÅ JOBBET SE UT?
Jag börjar morgonen med en kopp kaffe. Sedan svarar jag på mejl och
gör en to-do-lista för dagen. Efter det följer jag upp hur våra pågående
revisioner går och om det finns några frågor.
VAD BRINNER DU FÖR?
Jag älskar mina kunder! Att arbeta med enskilda firmor, bostadsrättsföreningar och aktiebolag är fantastiskt.
Siffror är mitt verktyg, men det är relationerna med kunderna
som är det roligaste.
ANNA OCH HÅLLBARHETEN
I Jönköping försöker vi arbeta miljövänligt. Det är enkelt att skriva ut
dubbelsidigt och att samåka ut till kund. I höst fortsätter vi på revisionsavdelningen vår digitala resa, vilket inte bara blir effektivt utan
också sparar papper. Viktigt för framtiden är också att vi behåller alla
kompetenta kvinnor och att de finns representerade bland partners
och i styrelsen. Det är så roligt att vi fått vår första kvinnliga vd!

MALIN NILSSON
vd, BDO I SVERIGE

BDO

BDO
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ALLT BÖRJAR
OCH SLUTAR
MED HR
BDO växer stadigt och har nu närmare 700 medarbetare i Sverige. Tillväxten är ett uttalat mål,
och naturligtvis ställer det krav på att HR har situationen under kontroll. På BDO:s HR-avdelning
är det viktigaste målet att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare!
Det är positivt att växa, och BDO har vuxit stabilt under senare
år. I visionen ingår att vara 800 medarbetare år 2020, och med en
nettotillväxt på ca 50 om året ser prognoserna goda ut. Samtidigt
är det mycket som måste fungera internt för att en så snabb
tillväxt ska kunna vara möjlig. Det behövs med andra ord en
HR-avdelning som har både överblick och väl fungerande rutiner.
BDO:s HR-avdelning är ett sammansvetsat gäng som levererar
service och support till alla BDO-kontor i Sverige.
DIGITALISERING UNDERLÄTTAR PROCESSER
Framgångsrik rekrytering är en förutsättning för alla företag.
Där har BDO lyckats väl, och det finns förklaringar. BDO
har under åren knutit en lång rad unga talanger till sig, vilket
verkligen är glädjande. Anledningarna är många, och en av
dem är att BDO uppfattas som en attraktiv arbetsplats med
goda utvecklingsmöjligheter. Studenter känner till BDO, som
regelbundet ser till att träffa dem under deras utbildning, under
internships och på mingelkvällar.
Att växa innebär utmaningar för en organisation. BDO hanterar
detta genom att tillhandahålla smarta och slimmade processer.
Allt har flyttats från papper till digitalt, och BDO har en fullt
utbyggd e-signeringsplattform, så att ledtiderna kortas både
internt och externt. Om någon fortfarande tror att digitala flöden
skulle vara mindre säkra än traditionella, är det dags att tänka om.
Tack vare den digitala omställningen har BDO tvärtom bättre koll
än någonsin. Anställningskontrakt signeras med BankID och går
rakt in i personalsystemet, MyBDO. Där samlas sedan allt från
utvecklingssamtal, utvärderingar, lönerevisioner och befordringar.
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Tillväxt, digitalisering och ett varmt välkomnande är nyckelord för HR på BDO.

Hållbart, professionellt – och säkrare än någonsin.

oavsett kön. BDO införde en nationell titelstruktur 2016. Den är
kopplad till olika lönetrappor, vilket har gett ordning och reda –
och få avvikelser i lön.

HR MED FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET
Hållbarhet är något alla måste arbeta med. Det handlar om
miljöhänsyn, men också om andra aspekter. Digitalisering
sparar resurser, men hållbarhet omfattar även områden som
sociala förhållanden och – medarbetare. HR behöver med andra
ord engagera sig på djupet i företagets hållbarhetsarbete. Här

KOMPETENSTRAPPAN ÄR VÄGEN UPP
Tillsammans med relation, servicedriven, proaktiv och progressiv
är kompetens ett av BDO:s värdeord. För att utveckla medarbetarna använder BDO ett utbildningssystem som kallas Kompetenstrappan. BDO erbjuder ett 40-tal olika kurser samt global e-learning, allt fördelat över de olika affärsområdena. Det är ett utmärkt
sätt att ge medarbetarna ny och uppdaterad kunskap, som sedan
kommer BDO:s kunder till del. Blended learning är ett långsiktigt
mål. Eftersom mötet mellan medarbetare och lärare är viktigt,
kommer utbildningarna aldrig att helt gå över till e-learning. Målet
är att 20 procent av kurserna ska vara digitala inom några år. Ett
uppskattat och återkommande inslag är utbildningsveckan, där
främst medarbetare på Revision och Företagsservice brukar åka
iväg en vecka och ta ett antal kurser. I år bar det av till Portugal.

BDO uppfattas
som en attraktiv
arbetsplats

”

”

har BDO arbetat målmedvetet för att vara hållbara rakt igenom,
inklusive HR-arbetet. När de årliga medarbetarundersökningarna genomförs, ligger BDO högt. Bank- och finansbranschen
används som jämförelse, och BDO har de senaste åren haft högre
branschindex är sina konkurrenter. Orsakerna är många, och
coachingnätverket YOU är en av dem. Genom YOU uppmuntras
unga kvinnliga medarbetare att göra karriär, via en utvald coach
och extra stöd med bland annat sitt säljarbete. Samtidigt hjälper
detta BDO att uppnå det viktiga målet att ha lika många män
som kvinnor i ledande befattningar. Vidare genomförs noggranna
lönekartläggningar, för att säkerställa att lika arbete ger lika lön

TILLVÄXT UNDER ANSVAR
BDO växer, som sagt, och det är viktigt att ge nya medarbetare
en bra start. Även här finns en långsiktig strategi som går ut på att
attrahera, utveckla och behålla. När BDO rekryterar behöver det
säkerställas att den nya medarbetaren får en bra on-boarding. Det
handlar exempelvis om att klientportföljen ska innehålla en rimlig
mix av uppdrag, som ger både utmaningar och trygghet. Det
öppnar för en bra utveckling och ökar möjligheterna att behålla
medarbetaren. Andra inslag under BDO-resan är kompetensutveckling i form av coaching, kurser och workshops. Självklart

BDO

BDO

På BDO ligger
frisknärvaron på
ca 97 procent

”

”

ger BDO även friskvårdsbidrag, och varje medarbetare har
genom Sveriges största förmånsportal Benify tillgång till en
lång rad erbjudanden.
HUR MÅR DÅ EN GENOMSNITTLIG BDO-MEDARBETARE?
Tack, bra! Konsultbranschen är hård, men på BDO ligger
frisknärvaron på ca 97 procent. Det finns ett nära samarbete
med Skandia och ett preventivt program med såväl friskvård
som samtalsstöd, naprapat och kiropraktor för att alla ska kunna
hålla sig i god form. Den årliga medarbetarundersökningen visar
att medarbetarna är nöjda, och BDO:s förmåga att behålla dem
är enligt förväntan. Eftersom nettotillväxten ligger på runt 50
medarbetare om året, innebär det att HR-avdelningen får säga hej
och välkommen klart oftare än de behöver säga adjö. Men när en
medarbetare slutar, är det viktigt att även avslutet blir bra, vilket
HR följer upp i form av ett personligt samtal. Tillväxt, digitalisering
och ett varmt välkomnande är nyckelord för HR på BDO.
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ATT JOBBA PÅ BDO

FORTSATT STARK
M&A-MARKNAD

PASSIVHUS OCH SLENERGI

Överlag gick M&A-marknaden i Q2 2018 betydligt bättre än det föregående kvartalet men nådde
inte riktigt rekordnivåerna under 2017. Förklaringar finns, men även viss förvåning.

Passivhus? Fula och allmänt omöjliga? Glöm det! På i stort sett egen hand har
civilingenjören och entreprenören Ingrid Westman tagit sig an uppgiften att slå hål på myten
om att passivhus vare sig går att bygga arkitektoniskt tilltalande eller industriellt. Hittills har det
gått som tåget. Med BDO som partner och med stort engagemang från båda håll har
Ingrids bolag Friendly Building dubblat omsättningen varje år sedan starten 2012, och rönt stor
uppmärksamhet både i Sverige och utomlands.

HON BRYTER NY MARK FÖR

men höga värderingar ger något
mer försiktiga investerare
WIL LIAM AND ERSSON
AUK TOR ISER AD REV ISOR ,
BDO I GÖT EBO RG

BDO:s Claes Nordebäck:
HUR LÄNGE HAR DU JOBBAT PÅ BDO?
Jag började i september 2010, direkt efter studier på Handelshögskolan i Göteborg och Internationella Handelshögskolan
i Jönköping.

Under sina år som anställd i bygg- och
fastighetsbranschen stötte Ingrid Westman ofta på uppfattningen att passivhus av
naturen måste vara fula och att de under
inga omständigheter skulle gå att bygga
industriellt. Hon hade också sett hur storbolagen drog igång halvhjärtade satsningar på industriellt byggande* för att sedan
lägga ner dem, liksom några försök till
passivhus som inte alltid blev så lyckade.
– Det är många som fortfarande har bilden
av passivhus som fyrkantiga lådor med
tjocka väggar utan fönster. Lådor som
dessutom är så krångliga att bygga att
hantverkarna på bygget inte klarar av det.
Det har gjort att de stora bolagen dragit
sig för att satsa på passivhus, vilket i sin
tur skapat möjligheter för mindre aktörer
som jag, säger Ingrid Westman.

– Den nordiska M&A-marknaden ser ut att hålla sig ekonomiskt
stadig året ut – trots viss oro i några av de nordiska länderna i form
av höjt ränteläge, den danska arbetskraftstvisten som pågick under
våren samt det svenska valet under hösten tillsammans med den höga
belåningsgraden i svenska hushåll. Men det är inget som ser ut att

VAD KÄNNETECKNAR BDO SOM ARBETSPLATS?
Då svarar jag flexibilitet och möjligheten att kunna påverka. Vi har
en kultur som gör att idéer och initiativtagande uppmuntras. Det
är korta beslutsled. Denna kultur återspeglas även i hur vi bemöter
kunderna, som uppskattar att vi är flexibla och lösningsorienterade.

Varje dag innebär
minst ett par kontakter
med olika kunder

”

”

VILKA PLANER HAR DU FÖR DIN YRKESMÄSSIGA UTVECKLING?
Jag vill främst växa som revisor. Att utvecklas i rollen som gruppchef
för att främja gruppens utveckling och prestation är också ett mål.
HUR KAN EN DAG PÅ JOBBET SE UT?
Varje dag innebär minst ett par kontakter med olika kunder.
Vissa veckor är besöksintensiva, och då är det skönt att landa på
det egna kontoret en fredag och förhoppningsvis ge sig ut på en
AW med kollegorna.   

påverka M&A-marknaden på lång sikt. Även detta kvartal fortsätter
Industri & Kemi att vara den dominanta sektorn i vår region följt av
Teknik & Media.
GÅR DET ATT PEKA UT NÅGRA VIKTIGA FAKTORER SOM HAR
BIDRAGIT TILL DEN GLOBALA NEDGÅNGEN FÖR M&A UNDER
2018 SÅ HÄR LÅNGT?
– Det är generellt höga värderingar just nu, vilket gör investerare mer
försiktiga. Även farhågor om höjt ränteläge har en inbromsande effekt.
Det är framför allt det höga värdet på enstaka genomförda affärer som
har bidragit till fortsatt höga M&A-volymer. En annan anmärkningsvärd trend är de ökande volymerna för den totala private equity-verksamheten i Europa. Det är en trend som förväntas fortsätta även under

LYCKADES MED DET “OMÖJLIGA”
År 2012 startade Ingrid företaget Friendly
Building vars affärsidé är att erbjuda väl-

återstoden av 2018, trots vissa orosmoment som att Trump-administrationen förespråkar ökade tullavgifter och den stundande Brexit som
på sikt kan resultera i motsatta effekter.
Claes Nordebäck, Partner Corporate Finance i Stockholm.

designade passivhus byggda på ett smart
och kostnadseffektivt sätt. För att uppnå
det senare har Ingrid givit sig på det som
många ansåg ogörligt – att bygga passivhus av industriellt producerade volymelement. Dessutom är tanken att arkitekterna
till husen ska få utrymme att bokstavligen
tänka utanför den box som är sinnebilden
av ett volymelementhus.
– Hur svårt kan det vara, tänkte jag, men
visste vilken utmaning jag gav mig in på.
Volymelement och passivhus var i det närmaste skällsord bland arkitekter och här
kom jag och bad dem att kombinera två
fula saker och skapa något snyggt. Det har
dock gått otroligt bra och Street Monkey
Architects, som vi jobbar med, gillar verk-

ligen konceptet och det vi står för. Vi har
fått mycket uppmärksamhet i arkitekturkretsar, både i Sverige och internationellt
vilket är jättekul, säger Ingrid Westman.
STÅL HÅLLBARARE ÄN TRÄ I LÄNGDEN
Ingrids koncept innehåller ytterligare en
viktig aspekt som bryter mot den rådande
konventionen i branschen. När de flesta
andra vurmar för trä bygger Friendly
Building med stålstomme.
– Det kan tyckas lite märkligt eftersom
många anser att trä är det bästa för klimat
et. Men det stål vi använder är till 80 procent återvunnet. Och sett över livscykeln
lämnar vår lösning ett mindre avtryck
än om vi skulle bygga ett konventionellt
hus med trä. Dessutom tillåter stålstommen att vi kan bygga högt och med stora
spännvidder vilket gör det mer flexibelt. Jag har planer på att exportera vårt
koncept till andra länder där det antingen
finns behov av riktigt höga byggnader eller hus som bättre klarar naturkatastrofer,
säger Ingrid Westman.


OM INGRID WESTMAN

VAD BRINNER DU FÖR?
Samarbete! Här har idrotten påverkat mig mycket och det är tydligt
att ett bra samarbete är en framgångsfaktor även i arbetslivet. Både
privat och på jobbet brinner jag också för att överträffa andras förväntningar. Det kan vara allt ifrån att få till en lyckad middagsbjudning hemma till att vara extra proaktiv och ge bra råd till kunder.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH.
Arbete: Driver bolagen Friendly Building
(passivhus) och Friendly Power (solenergi).
Familj: Man och tre barn – 13, 11 och 1.

* Industriellt byggande innebär egentligen att stora
upprepningar sker från projekt till projekt, vilket
leder till en hög förtillverkningsgrad, dvs att produktionen kan förläggas till en fabrik i stället för att
arbetet utförs ute på bygget. Detta ska inte blandas
ihop med massproduktion, där alla hus blir likadana.

Bor: Värmdö, kontor på Söder i Stockholm.
Kör: Tesla.
Brinner för: En bättre och mer hållbar värld.
Utmärkelser: Örebro kommuns arkitekturpris 2016 och Upplands Väsby kommuns
hållbarhetspris 2017.

WILLIAM OCH HÅLLBARHETEN
I det mindre Sverigeperspektivet måste vi se till oss själva och bidra
så gott vi kan. I vardagen ser jag till att tänka på hållbarhet i fråga
om exempelvis källsortering och kollektivtrafik.
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Omsättning i Friendly Building 2017:
Cirka 80 miljoner kronor.

BDO

BDO

Foto: Paulina Westerlind
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BRF BALDERSVÄGEN i Upplands Väsby
Sju fina nollenergi-radhus om 150 kvadratmeter, uppförda våren 2015.

VILLA VÄRMDÖ
Det första projeket, där Friendly Building i samarbete med Street Monkey Architects
fick testa sitt byggkoncept genom att bygga en villa med spännande arkitektur.

Foto: Robin Hayes | Street Monkey Architects

BDO ÄR FRIENDLY BUILDINGS EXTERNA
KONSULT
Ända sedan verksamheten tog fart på
allvar har Ingrid haft BDO vid sin sida.
Byrån sköter löpande redovisning och lön
samt bistår även i skattefrågor och annat
som dyker upp längs resans gång som
upprättande av bokslut, årsredovisning
och inkomstdeklaration. Tidigare var
BDO även revisor åt Friendly Building,
men med den kraftiga omsättningsökning
bolaget gjort tvingade regelverket fram ett
revisorsbyte.
– Förutom min man och en person till,
som båda jobbar i företaget på deltid, har
jag inga anställda, så all övrig hjälp jag
behöver tar jag in utifrån. Volymelement
en produceras i Polen och det är även
polska specialister som monterar husen.
Här har jag kunnat vända mig till BDO
för allt från momsfrågor i samband med
transaktioner med Polen till hjälp med att
ordna med F-skattsedlar till byggarna.
Jag uppskattar verkligen den snabba och

Solpaneler på taken och batterier för energilagring ger tillsammans med
noggrant utförd passivhusteknik ett extremt energieffektivt boende
med hög kvalitet i alla aspekter.

”

professionella hjälpen. Det engagemang
jag får från BDO är fantastiskt värdefullt,
säger Ingrid Westman.
OLIKA EXPERTER VID BEHOV
Genom åren har Ingrid haft kontakt med
flera personer på BDO, beroende på vilken
expertkompetens som har behövts. I dag
har hon en tät dialog och ett givande samarbete med Anja Granbom, som är senior
redovisningskonsult på BDO.
– Det är en stor fördel för en kund som
Friendly Building att vi på BDO jobbar
så nära varandra som vi gör och kan lyfta
in folk med precis rätt kompetens och
branschkunnande när det behövs. En
skattefråga kan ju vara något som uppkommer bara en gång och som kräver ett
snabbt svar och då löser vi det, säger Anja
Granbom.
SOLENERGI SENASTE SATSNINGEN
Nyligen startade Ingrid Westman upp en
verksamhet med inriktning på solenergi.
BDO hjälpte då bland annat till med att
byta namn på ett befintligt bolag och
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HÅLLBARHET GENOMSYRAR ALLT
Ingrids Westman tänker nytt och hållbart
och hennes affärsidé har revolutionerat
byggbranschen.

Det engagemang jag får från
BDO är fantastiskt värdefullt

Foto: Mattias Hamrén | Street Monkey Architects

BRF KUMMINEN 2 i Örebro

såg till att allt gick rätt till gentemot
Bolagsverket. Genom Friendly Power,
som bolaget heter, ska det bli möjligt för
exempelvis Ingrids kunder inom privat
skola och barnomsorg att välja solpaneler
på taket som ett realistiskt alternativ till
konventionell elförsörjning.
– De hus vi bygger är som gjorda för solpaneler. Men för mina kunder i den privata
sektorn kan det bli en väl stor investering
att köpa loss panelerna. De kan ju inte
dra av momsen så som kommunerna kan.
Därför erbjuder jag dem att leasa hela
anläggningen, vilket i praktiken löser det
problemet. Många barn i dag är stressade
inför klimathotet och för dem känns det
bra att kunna berätta hemma att skolan
producerar sin egen solenergi, förklarar
Ingrid Westman.

BDO

”

– Det är fantastiskt att få vara med på Ingrid Westmans och Friendly Buildings resa.
Hållbarheten genomsyrar allt som sker
i hennes företag. Vid varje hus Friendly
Building bygger är det standard med en
laddstolpe för elbilar, för att nämna ett
exempel. Och det finns många, många fler.
Det är kort sagt enkelt att vara engagerad i
en kund som själv har en sådan passion för
det hon gör, avslutar Anja Granbom.


PASSIVHUS – VAD ÄR DET?
Passivhus är byggnader som är mycket
energieffektiva och drar 70-80% mindre
energi än ett hus byggt enligt nya svenska
byggregler (BBR 2020). De är extremt
välisolerade och har minimalt värmeläckage.
Passivhus är utrustade med teknik som
effektivt tar tillvara den energi som alstras
inomhus av människor, elektrisk utrustning
och solinstrålning. Det här minskar energi
behovet för uppvärmning till ett minimum.
Med solpaneler på taket går det till och
med att generera ett överskott av energi på
årsbasis – då kallas det plusenergihus.
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FULL KARRIÄR
EFTER FOTBOLLEN
Markus Rosenberg är en av Sveriges främsta fotbollsspelare. Han har varit utlandsproffs i flera år, spelat
33 landskamper och är sedan ett antal år framgångsrik lagkapten för Malmö FF. Han har lett sitt lag till
tre raka SM-guld och tog med MFF och hela Sverige på härliga Champions League-äventyr 2014 och
2015. Markus är också kund hos BDO och invigde i våras en ny padeltennishall i hemstaden Höllviken.
MARKUS, DU ÄR MFF:S LAGKAPTEN – VILKA EGENSKAPER
KRÄVS FÖR ATT VARA EN BRA KAPTEN?
Det allra viktigaste är att prestera på plan. Du ska stå upp när det
är som jobbigast och visa vägen genom att göra jobbet själv. Det är
så du inspirerar och får med dig hela laget. Du kan inte bara peka
ut en väg och förvänta dig att vinna matchen. Det är också något
som jag tar med mig in i företagsvärlden.

Vi söker dig som
siktar på att bli
partner innan du
blir gråhårig.

DU ÄR KUND HOS BDO – VAD HJÄLPER VI DIG MED?
Just nu är jag i uppstartsfasen av ett nytt företag inom fastighetsbranschen tillsammans med entreprenören Ehrling Pålsson och
det är väldigt mycket att hålla reda på så här i början. Branschen
är helt ny för mig och det har varit mycket kring bygget med ekonomi, byggkrediter och upplägg som vi fått hjälp med. Och sedan
avlastar BDO oss med den löpande ekonomiadministrationen.

bdo.se/karriar

VAD TYCKER DU VI KAN BLI BÄTTRE PÅ?
Jag har ingenting att klaga på utan tycker att vi har ett jättebra
samarbete som flyter på smidigt.
DU HAR BYGGT UPP EN PADELHALL I HÖLLVIKEN, DÄR DU
KOMMER IFRÅN – VARFÖR DÅ?
Från början var det inte självklart att det skulle bli en padelhall
utan vi köpte marken och funderade på vad som skulle lämpa sig
bäst där. Vi insåg snabbt att det saknades en inomhushall i
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regionen och tyckte att det var ett bra läge för padel. Dessutom
har vi både butik och konferensanläggning och har byggt upp ett
nätverk med över 60 företag.

”

Vi har ett jättebra
samarbete som flyter
på smidigt

”

INTE FÖR ATT VARA DEN SOM ÄR DEN, MEN TIDEN DÅ DU
LÄGGER SKORNA PÅ HYLLAN NÄRMAR SIG – VAD SKA DU
GÖRA EFTER FOTBOLLSKARRIÄREN?
Fotbollen kommer alltid att vara nummer ett för mig. Det här är
min sista säsong i Malmö FF så det känns roligt att ha något som
händer utanför fotbollen. I framtiden blir det en kombination av
fastigheter och padel.
HUR SER SLUTTABELLEN I ALLSVENSKAN UT 2018?
Det blir självklart Malmö FF som vinner.
HUR OFTA BLIR DU IHOPBLANDAD MED FOTBOLLSLAGET
ROSENBORG?
Haha, det har aldrig hänt!
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NYA MEDARBETARE,
NYA KUNDER OCH NYA ADRESSER
Mycket på gång på BDO i Sverige

BDO fortsätter att växa, och det märks på flera olika sätt. Runt om i landet rekryteras det,
expanderas det och flyttas det. De viktigaste nyheterna kring detta hittar du på den här sidan.
Stefan Bengtssons ledarskap både har växt
kraftigt de senaste åren och dessutom
planerar att växa ytterligare har Stefan
lämnat över chefskapet till den skarpa
nyrekryteringen Håkan Fridh. Håkan
kommer från Stiga Sports, som under hans
tid där mer än fördubblade omsättningen.
Stefan Bengtsson fortsätter att utveckla
BDO i Eskilstuna, nu med ett större fokus
på kundkontakter och som en del av den
lokala ledningsgruppen.

FÖRSTA SOMMAREN MED GDPR
Inte business as usual

Även Malmökontoret fortsätter att växa
kraftigt.

Den 3 december flyttar BDO in i sitt nya huvudkontor på Sveavägen 53.

Göteborgskontorets nya läge på Skeppsbron har redan inneburit förbättringar för
både medarbetare och kunder. Kontors
chef Anders Blohmé lyfter fram det
viktigaste:
– Vi gjorde arbetet från grunden och
kunde därför anpassa lokalen exakt för
det vi behöver mest. Det handlar bland
annat om att kunna ha möten som är både
konstruktiva och trevliga, med kunder
såväl som internt. Inredningslösningarna
är spännande, effektiva och inspirerande. Göteborgskontoret andas BDO rakt
igenom, och vi sitter inte längre isolerade
i egna rum. Det är mer personligt och gör
det enklare för oss att hjälpa och utveckla
varandra samtidigt som det sätter kunden
i fokus på ett naturligt sätt. Det har blivit
ännu roligare att komma till jobbet, och
det märker både våra kunder och potenti-
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ella nya medarbetare som funderar på att
bli en del av BDO.
NY CHEF PÅ NYTT KONTOR I SNABBVÄXANDE ESKILSTUNA
BDO i Eskilstuna har flyttat till större
lokaler. I samband med att kontoret under

Under några hektiska dagar i maj fylldes inkorgen av mejl från alla möjliga och omöjliga
avsändare som vi tydligen hade någon sorts relation med. Det blev därmed svårt att missa att
General Data Protection Regulation (GDPR) hade börjat gälla inom hela EU. I Sverige ersätter den
personuppgiftslagen (PUL). Varför är det viktigt för dig som företagare att tillämpa GDPR?

STRATEGISKT VIKTIG FLYTT FÖR
HUVUDKONTORET
BDO i huvudstaden visar stark tillväxt
och har under en längre tid behövt större
lokaler som är anpassade efter dagens
och framtidens behov. Sveavägen 53 är ett
starkt affärsläge som kommer att passa
BDO och kunderna under många år
framöver. Flytten bidrar starkt till fortsatt
utveckling. Lokalerna har renoverats från
grunden och omvandlats till ett toppmodernt kontorshus. Koncept och inspiration
har lånats från BDO:s Göteborgskontor,
invigt 2016 och nominerat till Sveriges
snyggaste kontor. Målet är att även BDO
i Stockholm ska bli en naturlig mötesplats
för medarbetare och kunder. Jakob Tenselius, Regionchef Öst:

Det enkla och självklara svaret är att dina
kunder, leverantörer och anställda ska
känna sig trygga med att du hanterar deras
uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I och
med GDPR har det blivit ännu viktigare
för alla företag att ha noggranna rutiner
för all hantering av personuppgifter. Det
har ditt företag nytta av.
VAD RÄKNAS SOM PERSONUPPGIFTER?
GDPR stärker individens rättigheter
angående hur företag, myndigheter och
organisationer får samla in och använda
personuppgifter. Personuppgifter är all
information som kan knytas till en nu
levande person. Ett leverantörsregister
innehåller normalt enbart uppgifter om
juridiska personer. Det är inte personuppgifter och omfattas inte av GDPR.
Däremot är kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadress personuppgifter, men även foto på anställda, exempelvis
på ditt företags webbplats. Ibland behöver
du be om tillstånd att behandla person-

– Vi har länge sökt efter ett affärsläge som
passar BDO i framtiden. Att välja ny lokal
för verksamheten är strategiskt viktigt.
Vi ska fortsätta att leverera enastående
service, och flytten bidrar till vår fortsatta
utveckling. Vi kommer att öka andelen
kundmöten och kundseminarier i våra
egna lokaler, och det centrala läget mitt på
dynamiska Sveavägen är en stor fördel för
både kunder och medarbetare.


BDO

BDO

uppgifter, och respektera det svar du får.
Dina kunder, då? Vissa uppgifter får du
registrera utan medgivande, till exempel
för att kunna uppfylla avtal med kunden
– som kontaktuppgifter och leveransadress. Andra uppgifter kräver samtycke.
Du kan normalt skicka nyhetsbrev och
annan marknadsföring, men det måste
finnas möjlighet för kunden att avböja fler
utskick. Även här måste du, precis som
tidigare, respektera ett nej. Det nya är att
du dessutom måste informera om vilken
typ av personuppgifter ditt företag lagrar
och varför.
FINNS DET EN UPPSIDA?
Även om GDPR innehåller krav, finns
det tydliga fördelar. När samma regler för
hur personuppgifter får hanteras gäller i
hela EU, innebär det friare konkurrens.
Med GDPR har det blivit smidigare för
företag att växa och etablera sig i flera
EU-länder. Från Datainspektionens sida
kallas GDPR för en dataskyddsreform.

En reform, alltså, snarare än ett tvång, och
den ger möjligheter att se över hur ditt
företag mår. Är informationshanteringen
där du vill ha den? Riskhanteringen? Varje
företag som har hanterat GDPR seriöst
har samtidigt gett sig själv fördelar och
förtjänar kundernas förtroende.
Du vet vilka uppgifter som finns lagrade
och var de finns. Varför inte använda dem
för exempelvis datadriven affärsutveckling? Och de kontakter som inte orkade
följa med ditt företag in i GDPR-eran var
antagligen så svala att du hursomhelst inte
ska lägga mer tid på dem. Dina kunder har
du kvar, och dina blivande kunder har ett
starkt förtroende för att deras uppgifter är
i säkra händer. Det är bra för ditt företag.
Så ja, GDPR har uppsidor. Med alla skallkrav avklarade kan du nu lägga fokus på
att dra nytta av reformen.
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ATT JOBBA PÅ BDO

HAND IN HAND
MED BDO

ANN -SO FIE JOH ANSSON
KVA LIFICERAD LÖN EKO NSU
LT,
BDO HELS ING BORG

BDO är stolt partnerföretag till Hand in Hand,
som satsar på att förbättra livet i hela byar. Vi
finansierar Hand in Hands arbete i byn Annamputhur, som ligger i delstaten Tamil Nadu. Vårt
engagemang i byn har pågått sedan augusti 2017,
och nu börjar vi se positiva resultat.

TIPS VID FÖRSÄLJNING
• Börja i tid
• Ha en tydlig förväntansbild – både monetärt och strategiskt
• Gå in i processen med ett öppet sinne –
det blir sällan den köpare du först trott

Annamputhur är med sina ca 1500 invånare en större by, panchayat

• Säkerställ att alla certifieringar, avtal och
tillstånd är på plats

på hindi. Jordbruk är den dominerande näringen. Alla barn har rätt
att gå i skolan, men har ofta tvingats arbeta i stället. Här har vi varit
HUR LÄNGE HAR DU JOBBAT PÅ BDO?
Jag började i september 2015.

med och genomfört två informationsprogram hittills, båda med

VAD KÄNNETECKNAR BDO SOM ARBETSPLATS?
BDO är en välkomnande organisation som tar hand om sina
medarbetare. Det har betytt mycket för min utveckling.

Genom att hjälpa kvinnliga entreprenörer i Indien förbättras livsvil

• Se över koncernstruktur, aktieägaravtal,
kund- och anställningsavtal

syftet att visa hur viktigt det är med skolgång.

lkoren för hela familjer. Vi är stolta över att vara en del av projektet,
eftersom företagande och entreprenörskap är en central del av vårt
eget, dagliga arbete. Hittills har 202 kvinnor genom mikrolån kunnat

VILKA PLANER HAR DU FÖR DIN YRKESMÄSSIGA UTVECKLING?
Jag vill bli en stark ledare. Jag skyndar långsamt, och vill vara med
och skapa förutsättningar för en spetskompetens som gör oss starkast
på marknaden inom lön.

skapa och vidareutveckla sina familjeföretag.

Exempelvis har det lagts
fokus på jämställdhet och
kvinnors utveckling

sträcker sig över två år, ska stå på egna ben och gå en bättre framtid

”

SÅ GÅR DU TILLVÄGA NÄR DU VILL
SÄLJA DITT FÖRETAG

Övriga utvecklingsprojekt är information, hälsa och miljö, alla framtagna i samråd med byborna. Målet är att byn efter vårt projekt, som
till mötes. Det ser lovande ut.

Som företagare ställs du dagligen inför många valmöjligheter. Behov av kapital eller kompetens
för att fortsätta växa, behov av att frigöra kapital till förmån för andra investeringar eller att en
köpare rent av hört av sig. Ibland landar beslutet i att det är rätt läge att sälja företaget.

”

HUR KAN EN DAG PÅ JOBBET SE UT?
Eftersom vi hanterar löner, beror det på var i månaden vi är. Det
är mycket mejl och samtal med kunder, rapportering med mera. I
slutänden ska vi ju leverera den bästa servicen som ligger till grund
för den bästa kundupplevelsen.

Att sälja ett företag är en process som i
regel tar sex till tio månader. Det finns
många fallgropar att gå i så många gånger
kan det vara värt att anlita en professionell
rådgivare. BDO delar med sig av några
tips på hur du ska tänka vid en försäljning.
Inledningsvis handlar det väldigt mycket
om att samla in information för att kunna
kommunicera en så rättvisande men attraktiv bild som möjligt samt att identifiera
rätt köpare. Skapa dig en realistisk bild av
vad ditt företag är värt. Här finns det olika
värderingsmetoder som du kan använda
dig av.
– En bra start är att göra en nulägesanalys
och sedan utifrån den försöka göra en bedömning av bolagets framtida avkastning
och kassaflöde, säger Sara Grenmark som
är värderingsspecialist på BDO. En annan
metod är att göra en bedömning utifrån
hur jämförbara noterade bolag värderas

VAD BRINNER DU FÖR?
Jag har tävlat både i hoppning och dressyr i 25 år, så när jag slutade
tävla med häst var jag tvungen att hitta någon annan form av fysisk
aktivitet. I dag löptränar och styrketränar jag samt kombinerar
detta med yoga och hundsport. Trots att jag har ett fullspäckat liv
är det viktigt för mig att vara en bra mamma och förebild för min
7-åring där hon kan se att hon kan bli det hon vill. Det finns inga
hinder, bara möjligheter.
ANN-SOFIE OCH HÅLLBARHETEN
När jag studerade i Lund insåg jag hur omfattande detta område är.
För BDO som min arbetsgivare har jag sett en utveckling de tre år
jag har varit anställd. Exempelvis har det lagts fokus på jämställdhet
och kvinnors utveckling, vilket är en viktig hållbarhetsfråga för mig.
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i förhållande till exempelvis omsättning
eller vinst.
RÄTT KONTAKTER OCH NÄTVERK LEDER
TILL RÄTT KÖPARE
Nästa steg är att presentera bolaget på
ett trovärdigt och attraktivt sätt för
att visa på investeringsmöjligheten.
Claes Nordebäck på BDO:s Corporate
Finance-avdelning har lång erfarenhet av
företagstransaktioner och näringslivet.
– Att identifiera potentiella köpare och
konkurrensutsätta dem är affärskritiskt
för att maximera värdet av försäljningen.
Här är kontakter och nätverk A och O,
säger Claes Nordebäck.
När buden sedan börjar komma in behöver du analysera dem och fundera på vem
du vill sälja till och på vilket sätt.
– Vi rekommenderar att ta in bud på den

underliggande rörelsen i stället för priset
på aktierna. Det kan hända mycket i
balansräkningen innan affären är i hamn
och genom att inhämta bud på rörelsen
minskar risken för missförstånd senare i
processen, fortsätter Claes Nordebäck.
Innan det är dags för handslag och slutförhandlingarna är avklarade brukar köparen
göra en genomlysning av företagets historik för att kunna göra en bedömning om
den framtida potentialen och riskerna, en
så kallad Due Diligence (DD).
– Den kan leda till eventuella justeringar av köpeskillingen, diskussioner om
garantier och ansvarsbegränsningar. Här
kan det vara en god idé att låta rådgivare
leda slutförhandlingarna för en så lyckad
utkomst som möjligt, avslutar Claes
Nordebäck.
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SEMINARIUM
SEMINARIUM
SEMINARIUM
SEMINARIUM
SEMINARIUM

SEMINARIUM

SEMINARIUM

SEMINARIUM

SEMINARIUM

SEMINARIUM

AKTUELLT PÅ SKATTEFRONTEN MED BDO
Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Luleå, Malmö,
Nyköping, Stockholm, Uppsala, Västerås, Ängelholm

NOV-DEC

SEMINARIUM

NÄR FÖRETAGET GÅR VIDARE I FAMILJEN: ATT MÖTA OCH HANTERA
GENERATIONSSKIFTETS KÄNSLOMÄSSIGA UTMANINGAR
Göteborg, Jönköping (december), Stockholm, Uppsala

SEMINARIUM

ATT TÄNKA PÅ INFÖR BOKSLUT
Stockholm

DECEMBER

SEMINARIUM

SÄLJA FÖRETAGET – SÅ SKA DU TÄNKA
Stockholm

LÄS MER PÅ WWW.BDO.SE/EVENT
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MAJ

NOVEMBER

VÄRDEÖVERFÖRINGAR – FÄLLOR OCH MÖJLIGHETER
Eskilstuna, Stockholm, Västerås

APRIL

FASTIGHETER, MOMS, FASTIGHETSTAXERING
OCH INKOMSTSKATT – ALLT I ETT
Göteborg, Malmö (februari), Stockholm

APRIL

INCITAMENTSPROGRAM – HUR KAN DU ATTRAHERA
OCH BEHÅLLA NYCKELPERSONER?
Göteborg, Malmö, Stockholm

MARS

LÖN I FOKUS – ÄR DU REDO INFÖR ÅRSSKIFTET?
Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Nyköping, Stockholm,
Uppsala, Västerås

INTERNATIONELLA SEMINARIER
Med jämna mellanrum erbjuder dessutom BDO International webbinarier kring globalt intressanta ämnen som
exempelvis lönehantering inom företag med anställda i
flera olika länder.

MARS

SÅ FÅR DU SIFFRORNA I EN ÅRSREDOVISNING ATT VAKNA TILL LIV
Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm

Seminarierna riktar sig till företagare eller personer som
jobbar med affärsutveckling eller ekonomi. Alla seminarier är kostnadsfria men antalet platser begränsat. Vi ser
fram emot att träffa dig!

MARS

NYHETER PÅ TULLFRONTEN
Göteborg, Malmö, Stockholm

SKRÄDDARSYDDA SEMINARIER
För företag eller branschföreningar som vill djupdyka i
olika skatterelaterade frågor erbjuder BDO möjligheten
att skräddarsy seminarier anpassade efter den egna verksamheten eller branschen. Vad seminariet ska innehålla är
helt och hållet upp till kunden.

FEBRUARI

FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET OCH STYRNING
MED EKONOMISK ANALYS
Borås, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Uppsala

KOSTNADSFRIA SEMINARIER
BDO:s egna experter diskuterar aktuella ämnen inom
affärsområdena R
 ådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Som vanligt handlar det om nyheter, handfasta tips
och värdefulla insikter. BDO kommer också att bjuda in till
webbinarier inom utvalda områden. Håll utkik på bdo.se!

FEBRUARI

SÅ BERÄKNAR DU SEMESTERLÖN 5-9 FEB
Eskilstuna, Göteborg, Nyköping, Stockholm

Som ett led i att utveckla kundupplevelsen har BDO utökat sin satsning på utbildning. Byrån
erbjuder numera olika typer av seminarier på ett flertal platser runt om i landet. Det finns även
ett antal globala webbinarier inom ramen för BDO International.

JANUARI

SKÄRPTA CFC-REGLER
FÖR BL.A. MALTESISKA BOLAG FRÅN 1 JANUARI 2019
Göteborg, Malmö, Stockholm

NOVEMBER

BDO-SEMINARIER

LÄS MER PÅ WWW.BDO.SE/EVENT
BDO
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Allt blir härligare med passion – även rådgivning och revision.
Det spelar ingen roll om det handlar om matlagning, oljemålning eller ett möte med din
revisor. Passion och engagemang är viktigt. Vi på BDO engagerar oss långsiktigt i varje kundrelation, och den passionen är en självklar framgångsfaktor för oss och våra kunder. Det är
också den främsta anledningen till att vi är nummer ett på kundnöjdhet i vår bransch – och
har varit det de senaste sex åren.
Vår erfarenhet är att passionerade företagare gör ett bättre jobb.
Känner du passion för ditt företag? Då är vi rätt partner för dig.

FÖLJ OSS PÅ W W W.BDO.SE ELLER:

linkedin.com/company/bdosverige

instagram.com/bdo_sverige

facebook.se/bdosverige

