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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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Revision
Revision av finansiella rapporter
Andra granskningsuppdrag
IT-revision
Internrevision
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REVISION

Revision som skapar möjligheter

AFFÄRSOMRÅDE
REVISION
Att vara företagare är mer än ett heltidsjobb. Du
ska ha kontroll över hela företaget: fånga upp
möjligheter, manövrera risker och samtidigt driva
verksamheten.
Vi förstår vad företagande innebär. På riktigt. I grund och botten är vi
själva företagare och har god insikt i din vardag. Vår revision syftar till
att upptäcka risker i verksamheten och därigenom bidra till ökad lönsamhet. Med oss som revisor kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet och känna dig trygg i dina affärsbeslut.

Mer än en ”vanlig” revision
Vår revision innebär mycket mer än att fylla i checklistor och påpeka
vad som har gått fel under året. En revision av oss ökar inte bara förtroendet för ditt företags finansiella rapporter. Vi bidrar också till att du
får bättre kontroll över verksamheten och därmed en bättre chans att
uppfatta risker och möjligheter.
Hos oss får du det bästa av två världar; den stora byråns specialistkompetens, kvalitetsstöd och utlandskontakter i kombination med den
lokala byråns nära kundkontakt och förebyggande arbete. Vi levererar
alltid våra tjänster med personlighet. Våra revisorer arbetar med såväl
små och medelstora företag som ideella organisationer, noterade
företag och multinationella klienter.
Genom vårt internationella nätverk, BDO International, har vi en stark
global närvaro och kan erbjuda professionell hjälp till alla typer av
företag med internationell anknytning.

Vi är specialister inom följande områden:
 Revision av finansiella rapporter
 Andra granskningsuppdrag
 IT-revision
 Internrevision
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REVISION AV FINANSIELLA RAPPORTER

Vi tar fram bevis på att allt är i sin ordning
Revision är inte bara en lagstadgad kontroll. I den
bästa granskningen får du inte bara en bekräftelse
på att du gör rätt, du finner helt nya möjligheter och
upptäcker okända risker.
Vi granskar såväl små och medelstora företag som ideella organisationer, noterade företag och multinationella klienter. I vår granskning
fokuserar vi på väsentlighet och risk samt att ge våra kunder mervärden
i form av tydlig rapportering och förbättringsförslag. Genom BDO International kan vi även erbjuda professionell hjälp till alla typer av företag
världen över.

Förståelse är vägen till framgång

VIKTIGA PUNKTER
INFÖR NY ÅRSREDOVISNINGSLAG:
1.
2.
3.
4.

Att du som företagare ska förstå och få full koll på ditt företags räkenskaper är en förutsättning för att du ska få uppslag till förändringar som
du kan behöva genomföra. På så vis kan du ta tillvara nya möjligheter
eller undvika oförutsedda motgångar. Därför är tydlig kommunikation
ett av våra viktigaste mantran.

5.

Vi sätter ihop våra revisionsteam utifrån varje kunds behov. Det innebär
att teammedlemmarna har lämpliga erfarenheter från såväl specifika
branscher som specialistkompetens inom särskilda områden. För oss är
det också viktigt att du får den bästa kundupplevelsen och vi har som
mål att alltid vara tillgängliga med snabb återkoppling på dina frågor.

7.

6.

Generell princip om väsentlighet införs
i lag
 indre förändringar i uppställningsformen
M
för balans- och resultaträkningar
Nedskriven goodwill får inte återföras
Utdelningsbegränsning om egenupparbetade aktiverade kostnader finns
Kraven på tilläggsupplysningar för mindre
företag blir färre
Vissa upplysningar som lämnats inom linjen samt i förvaltningsberättelsen flyttas
till tilläggsupplysningar
Krav på revisorsgranskning av bolagsstyrningsrapport utökas
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ANDRA GRANSKNINGSUPPDRAG

IT-REVISION

Vi ger dig ett kvitto på att du gör rätt

Vi säkrar dina affärssystem

Många företag har behov av andra granskningsuppdrag än en fullständig revision. Kanske saknar du
revisor eller behöver bevis på att ni uppfyller vissa
specifika lagkrav.

Effektiva IT-kontroller kan vara avgörande för att
säkerställa att affärssystemen är tillförlitliga och
skyddade mot oväntade störningar och avbrott –
något som kan skydda ditt företag mot stora
förluster.

Numera finns inget krav på revision för mindre företag upp till vissa
gränser. Ibland kan man dock behöva öka trovärdigheten för exempelvis
en årsredovisning eller andra finansiella rapporter. Vi erbjuder granskningstjänster som är mindre omfattande och tidskrävande men som
ändå resulterar i ett uttalande från oss. Det stärker ditt företag.
Med våra granskningstjänster hjälper vi alla typer av företag, organisationer och offentliga verksamheter att få ett intyg på att de gör rätt i
ett visst avseende. Det är vanligt exempelvis när det gäller att bestyrka
uppgifter till intressenter eller då revisorsyttranden behövs för att
uppfylla krav i lagstiftning för utdelningar, emissioner, fusioner eller
överlåtelser av företag.

VI ERBJUDER FÖLJANDE
GRANSKNINGSTJÄNSTER:
yy Översiktlig granskning av finansiella
rapporter eller finansiell delårsinformation
yy Översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning
yy Granskning enligt särskild överenskommelse
yy Andra yttranden enligt särskild lagstiftning exempelvis vid rapporter eller
fusioner

Våra specialister kan säkerställa att ditt företags olika system, processer
och automatiska kontroller är fullt tillförlitliga. Både vad gäller drift,
beräkningar och innehåll. Med en IT-revision kan ni lita på att den
information ni använder för verksamhetsstyrning och uppföljning är
helt korrekt. Vi kan även ta fram olika förbättringsförslag anpassade till
ditt företag.

VI HJÄLPER DIG MED:
yy Analys av risker och intern kontroll
kopplade till IT-system och förbättringsförslag för att säkerställa tillförlitliga
system
yy Råd för effektiv styrning och ledning av
IT-verksamheten
yy Oegentlighetsutredningar
yy Framtagning och införande av ändamålsenlig informationssäkerhet inklusive
kontinuitetsplanering
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INTERNREVISION

Vi ger dig detaljerad koll på vad
som händer inom företaget
Att effektivisera och utveckla verksamheten kräver
full kontroll över allt som händer inom företaget.
Kanske behöver du svar på om ni gör rätt saker på
rätt sätt.
Med vår internrevision går vi igenom ditt företags processer och rutiner
inom en mängd olika områden. Granskningen utvärderar nuläget men
vi föreslår också åtgärder för att öka effektiviteten inom exempelvis
ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och kontroller. Ledning
och styrelse får bättre kontroll över verksamheten vilket bidrar till att
organisationen kan uppnå målen på ett mer effektivt sätt.

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

