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Du är expert på
att driva ditt
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annat finns BDO
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FÖR SJÄTTE ÅRET I RAD
TACKAR VI VÅRA 700
MEDARBETARE LITE EXTRA.
BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER #SKI2018

Service levereras bäst av människor
Vi vet, det är inte så mycket som skiljer oss från våra konkurrenter
när det kommer till tjänster. Men en sak, som vi vet skiljer oss, är
hur vi levererar rådgivning, revision, skatt och företagsservice.
Vår vision är att vara bäst på service och därför har vi valt att sätta våra
medarbetare på första raden. Det är våra 700 anställda som med kom
petens och personligt engagemang levererar den service som gör att vi
återigen toppar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) lista över kundnöjdhet i vår
bransch. Vi är ödmjuka inför att konkurrenterna jagar oss hack i häl, men
vi tänker fortsätta på den inslagna vägen att investera i våra medarbet
are, inte minst för våra kunders skull.

KORT OM BDO

700

medarbetare i
hela Sverige

+20

kontor runt
om i landet

160

BDO finns i
cirka 160 länder

#1

Branschens
nöjdaste kunder
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Vi brinner för att
driva företag och
processer framåt
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RÄTT BESLUT VID RÄTT TILLFÄLLE
Att driva företag handlar till mångt och mycket om
att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Det kan gälla
förvärvsstrategier, företagsförsäljningar, optimering
vid omstruktureringar, förstärkning av riskhantering
och andra situationer där mycket står på spel. För
att göra den processen enklare och skapa trygghet i
besluten så finns våra rådgivare.
Vi väljer noga ut ett team av specialister som tar fram relevanta besluts
underlag och ger dig strategiska råd, anpassat efter dina unika behov.
Vi är specialister på både finansiell och kommersiell rådgivning samt
riskhantering och ekonomiska utredningar, så oavsett utmaning finns vi
där som din affärspartner.
Att ha siktet inställt på framtiden i en värld där konkurrensen saknar
geografiska gränser och där regelverken ändras titt som tätt är en stor
utmaning. Då kan det vara bra att ha en strategisk partner till hands
som förstår hela din affär. Risker och möjligheter måste vägas mot
varandra. Relevanta beslutsunderlag för såväl korta som långsiktiga
strategier tas fram. Allt i syfte att öka ditt företags lönsamhet och
värde. För att säkerställa att våra råd ligger i linje med ditt företags
förväntningar så sätter vi oss in i din verksamhet, bransch och de
utmaningar ni står inför. Då kan vi vara proaktiva i vår rådgivning och
skapa trygghet i de beslut som rör företagets utveckling.

VÅRA TJÄNSTER INOM RÅDGIVNING:

AFFÄRSOMRÅDE
RÅDGIVNING

› Affärsrådgivning
› Bakgrundskontroll – Integrity Due Diligence
› Corporate Finance
› CSR – hållbarhetsredovisning
› Expertutredningar – Forensic och Integrity Services
› Rådgivning offentligt finansierad verksamhet
› Riskhantering och intern kontroll
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VÅRA REVISORER FÅR DIG ATT SE
DIN VERKSAMHET MED NYA ÖGON
Revision inom BDO handlar inte bara om hur vi kan
öka förtroendet för ditt företags finansiella rapporter
utan också om hur vi kan hjälpa dig att driva verk
samheten framåt. Med revisionen som bas hjälper vi
dig att minimera risker och ta tillvara på möjligheter.
Vår ambition är att arbeta lite närmare våra uppdragsgivare för att på
så sätt kunna leverera en bättre kundupplevelse. Därför börjar vi alltid
vårt uppdrag med att lyssna på dina behov och skapa förståelse för hur
vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Vi ger dig ett team av specialist
er som sätter sig in i de utmaningar din bransch och ditt företag står
inför, allt i syfte att bidra till ökad tillväxt såväl som lönsamhet. Det är
när vi är med dig från start till mål som vi skapar störst affärsnytta.
En revision är inte bara en lagstadgad kontroll utan också ett verktyg
med vars hjälp vi kan stödja dig att driva verksamheten framåt. Det
handlar om att undvika risker och ta fram förslag på förbättringsåt
gärder. Vi hanterar såväl små som stora kunder och erbjuder även
expertis inom skatt, företagsservice och rådgivning, både i Sverige och
internationellt. Vi arbetar proaktivt och är engagerade i våra kunders
verksamhet. På så sätt kan vi skapa trygghet i de beslut som rör
företagets utveckling.

VÅRA TJÄNSTER INOM REVISION:

› Andra granskningsuppdrag
› Internrevision
› IT-revision
› Rådgivning vid finansiell rapportering
› Revision av finansiella rapporter

AFFÄRSOMRÅDE
REVISION
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ÖKA KVALITETEN OCH MINSKA KOSTNADEN FÖR
DIN TULLHANTERING
För att bli konkurrenskraftig i dagens dynamiska handelsmiljö
gäller det att ditt företag optimerar bolagets tullhantering.
En effektiv tullhantering kan minska kapitalbindningen i verk
samheten och på så sätt öka bolagets likviditet. Vårt specialis
team på BDO Tullsupport har över 25 års erfarenhet inom
tull- och handelsrelaterade frågor. Vi hjälper dig att se över dina
tullkostnader och ta fram effektiva tullrutiner för att uppnå kost
nadsbesparingar vid tullhanteringen samtidigt som reglerna följs
upp korrekt.
Via vår webbaserade tjänst Tullportalen skapar vi en digital miljö
för lagring, uppföljning, analys och kontroll av din tullhantering.
Tullportalen är det intelligenta sättet att bevaka och kontrollera
tullhanteringen. Glöm pärmar, mappar och andra ineffektiva man
uella processer.
Vi erbjuder även rådgivning och konsultation inom områden som
frihandel, varuklassificering, tillståndshantering, processer och
rutiner samt skatter och juridik.

VÅRA EXPERTER SER TILL ATT DU
SOVER GOTT OM NATTEN
Som företagare står du ofta inför en mängd olika
frågeställningar som inte alltid rör skatt men där
skattefrågorna förr eller senare landar på bordet.
Det kan handla om utlandsetableringar, fusioner
eller andra transaktioner där skattefrågorna är helt
avgörande för vilken väg som är den rätta.
Vid sådana tillfällen kan det vara bra att ha en skatteexpert till hands
som inte bara ser till att rätt skatt betalas i tid utan som även kan ge
affärskritiska råd. Vi har ditt företags affär och lönsamhet för våra ögon
och arbetar proaktivt för att bidra till företagets framtida utveckling.
Våra skatteexperter utgår från dina behov och arbetar med proaktiv
rådgivning för att skapa trygghet i de beslut som rör företagets utveckling.
Den bästa skatteprocessen är den som aldrig inträffar. Men om det händer
kan det få en stor påverkan på företaget. Vi har lång erfarenhet av att aktivt
biträda våra kunder vid processer och revisioner. Flera av våra specialister
har bakgrund från både Skatteverket och domstol och kan hjälpa till i
kontakten med dem. Vårt mål är att göra det svåra enkelt så att du slipper
tänka på just skatt och istället kan ägna tid åt företagets kärnverksamhet.

VÅRA TJÄNSTER INOM SKATT:

AFFÄRSOMRÅDE
SKATT

› Ägarledda företag och dess ägare
› Bolagstjänster
› Företagsbeskattning
› Human Resources och Global Mobility
› Moms och punktskatter
› Private Client Services
› Skatterevisioner och skatteprocesser
› Transfer Pricing och internationell beskattning
› Tull och internationell handel
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FÅ MER TID ÖVER TILL
KÄRNVERKSAMHETEN
När ditt företag växer så växer inte bara administra
tionen utan även högen av beslut som måste fattas.
Då kan det vara bra att ha en partner som både
sköter den löpande ekonomiadministrationen och
samtidigt skapar trygghet i beslutsprocessen.
Du kan välja att överlåta hela eller delar av din ekonomifunktion
till någon av våra erfarna redovisningskonsulter. Det kan handla om
löpande uppdrag som bokföring, faktura- och lönehantering, årsavslut
eller ekonomistyrning. På det sättet kan du välja att arbeta med det
som passar dig bäst.
Det blir allt vanligare att anlita en byrå för att sköta lönerna − en
tryggare och kostnadseffektivare lösning för de flesta. Våra 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.
Genom våra tjänster får du ut mer av redovisningen och kan använda den
som ett styrmedel i verksamheten. Våra konsulter är experter på eko
nomisk analys och hjälper dig mer än gärna med råd inför såväl små som
stora beslut. Med BDO:s Företagsservice slipper du tidsödande admin
istration och kan istället fokusera på företagets framtida utveckling.

VÅRA TJÄNSTER INOM FÖRETAGSSERVICE:

› Årsavslut
› Ekonomistyrning
› Lönetjänster
› Redovisning

I DEN DIGITALA BDO-PORTALEN
FINNS ALLT SOM RÖR DITT
FÖRETAGS EKONOMI
Att vi digitaliserar och delvis automatiserar
verksamheten på BDO är inte bara något
som frigör tid från våra konsulter. Minst
lika stor vinst blir det för dig som får all
ekonomisk information samlad och
lättåtkomlig på ett och samma ställe.
Digital redovisning och kvittohantering
I BDO-portalen kan du hantera
dina leverantörs- och kundfakturor.
Ekonomihanteringen blir därmed
enklare, snabbare och säkrare. Här får
du bättre kontroll över dina fakturor och
attesteringsprocessen går snabbare och blir
säkrare tack vare automatiska påminnelser.
Även hanteringen av kvitton är elektronisk.
Den anställde fotar sitt kvitto med sin
smartphone och skickar bilden till oss för
vidare digital hantering i bokföringssystemet.
Dessutom kan du följa företagets resultat
genom tydliga grafer. Med
våra kraftfulla rapporteringsoch analysverktyg kan du
snabbt och enkelt få fram en
tydlig översikt som ger dig
ett bra beslutsunderlag.
Läs mer och boka demo på:
www.bdo.se/portalen
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Koll på siffrorna
– var du än är

AFFÄRSOMRÅDE
FÖRETAGSSERVICE
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700 SKÄL ATT VÄLJA BDO
Det kan låta konstigt men revision handlar ganska lite om siffror,
istället handlar det om människor. Vårt mål är att med personligt
engagemang, inom alla våra affärsområden, få våra kunder att
växa och nå framgång. Det är den uppgiften vi brinner för och det
är alla våra 700 medarbetare som gör vår service enastående.

Hur många av dina affärsbeslut
fattar du på magkänsla?
Livet som företagare består av olika faser som kräver olika typer av
beslut. Det kan handla om större investeringar som att förvärva ny
lokal eller att anställa personal. I de allra flesta fall är besluten direkt
kopplade till företagets ekonomi och för att underlätta beslutsprocessen så kan det vara bra att ha en affärspartner till hands som
förstår dina utmaningar.
Med vårt fullserviceerbjudande
hjälper vi företag med alltifrån den
löpande ekonomin till rådgivning
vid större affärsbeslut. Vår filosofi
bygger på att framgång skapas av
goda relationer och därför sätter
vi ihop ett team av specialister
utifrån dina specifika behov. Det är

när vi lär känna dig och förstå ditt
företag som vi gör störst affärsnyt
ta och kan bidra till ökad tillväxt
och lönsamhet.
Vi har över 20 kontor i Sverige och
finns i ca 160 länder, så oavsett var
du har din marknad så finns vi där.

RÅDGIVNING

REVISION

Att driva företag handlar till stor del om att
fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. När mycket
står på spel kan det kännas tryggt att ha en
strategisk partner som förstår hela din affär.

En revision handlar inte bara om hur vi kan
öka förtroendet för ditt företags finansiella
rapporter utan också om hur vi kan hjälpa dig
att driva verksamheten framåt.

SKATT

FÖRETAGSSERVICE

Våra kunder står ofta inför en mängd olika
frågeställningar där skattefrågorna förr eller
senare landar på bordet. Vi gör det svåra enkelt.
Varje företag är unikt, så även våra lösningar.

Fokusera på ditt företags tillväxt istället för
den växande högen administration. Låt oss
sköta den löpande ekonomiadministrationen
och skapa trygghet i beslutsprocessen.

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett
tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 700 medarbetare
och finns i ett 20-tal 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 fler än 160 länder. För sjätte året i rad har BDO branschens nöjdaste kunder enligt
Svenskt Kvalitetsindex.

För att hitta närmaste kontor, besök www.bdo.se eller ring oss på 010 –171 50 00
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Engagemang lönar sig
– vi har branschens nöjdaste kunder

Det är våra medarbetares engagemang, kunskap och servicekänsla
som belönat oss med utmärkelsen ”branschens nöjdaste kunder”
sex år i rad.

HT2018

Passion och engagemang är viktigt. Vi på BDO engagerar oss
långsiktigt i varje kundrelation, och den passionen är en självklar
framgångsfaktor för oss. Vår erfarenhet är att passionerade
företagare gör ett bättre jobb. Känner du passion för ditt företag?
Då är vi rätt partner för dig.

