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RÅDGIVNING
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.

600

BDO har 600 medarbetare på över 20 kontor i hela
landet med huvudkontor i Stockholm.

4

Vi har fyra affärsområden – Rådgivning, Revision,
Skatt och Företagsservice.

REVISION
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.

Vi vill på ett transparent och tydligt sätt
redovisa hur vi hanterar våra kunduppdrag.
Med engagemang och proaktivitet levererar
vi enastående service för bästa leverans och
största kundupplevelse. Vi förstärker också våra
fyra affärsområden, Rådgivning, Revision, Skatt
och Företagsservice, med spetskompetens för
att kunna hitta nya och effektivare sätt att möta
marknadens utmaningar.

#1

79,5 var vårt index vid SKI:s senaste kundnöjdhetsmätning. Det gör oss bäst i branschen.

Personalens arbetsglädje ligger över snittet i den
senaste medarbetarundersökningen.

VISION 2020

Vi ska leverera bäst service av alla revisions- och
rådgivningsbyråer i Sverige.
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68

FÖR EN LÅNGSIKTIGT
HÅLLBAR KUNDRELATION
Vårt uppdrag som rådgivare och revisorer är att bidra till en långsiktigt hållbar vinst för våra
kunder. Det gör vi bland annat genom att lotsa dem rätt i relevanta regelverk och genom
att hjälpa dem att hantera verksamhetens finansiella information på ett korrekt sätt.
Vi verkar också för ett hållbart näringsliv som präglas av hög affärsetik och sund
konkurrens. Det är vårt viktigaste bidrag till en hållbar samhällsutveckling och ett sätt
att motverka både korruption och ekonomisk brottslighet.
Vi går nu in i en tid av ökad digitalisering. Man kan tala om ett slags skifte i revisions
branschen. Därför gör vi en nysatsning på BDO-portalen, ett kraftfullt verktyg som
frigör värdefull tid för oss och för våra kunder. All ekonomisk information samlas på ett
och samma ställe, vi kan snabbt få fram rapporter och ge kunden en tydlig översikt –
och vi kan enklare ha en direktdialog med kunden. Genom att använda BDO-portalen
minskar våra kunder också sin pappersförbrukning. Digitaliseringen ger helt enkelt våra
kunder ännu större möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de
minskar sin miljöpåverkan. En utveckling som vi välkomnar!

På de kommande sidorna har du BDO:s hållbarhetsrapport för verksamhetsåret
2015/2016. Här kan du läsa mer om vårt arbete och om de resultat vi har uppnått hittills.
CARL-JOHAN KJELLMAN
VD

Väl mött!
Carl-Johan Kjellman, VD BDO Sverige
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BDO ska leverera den bästa servicen av alla revisions- och rådgivningsbyråer i Sverige.
Det är vår vision 2020. Nyckelfaktorn för att vi ska lyckas är våra medarbetare. Under
de senaste åren har vi haft en hög tillväxt och rekryterat många nya medarbetare. Vi har
därför under det senaste verksamhetsåret förstärkt vår HR-avdelning, för att bli ännu
bättre på att ta tillvara på våra medarbetares kompetens och potential. Vi fortsätter
även vårt arbete med att skapa förutsättningar för såväl kvinnor som män i olika åldrar
och med olika bakgrund och erfarenhet att göra karriär hos oss.

68

ARBETSGLÄDJE

76

ARBETSLOJALITET

NÖJDA MEDARBETARE GER NÖJDA KUNDER
Det är till stor del tack vare våra medarbetare som vi år efter år tar hem första pris
i revisionsbolagens branschmätning. För att behålla den positionen arbetar vi
aktivt med våra medarbetares personliga engagemang. Några av de siffor som vi
mäter och utvärderar är personalens arbetsglädje och -lojalitet.

För fjärde året i rad tog vi under 2016 hem första
placeringen i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) bransch
mätning av revisionsbolagens mest nöjda kunder. Vi
har varit topp tre i undersökningen under de senaste
nio åren och tagit hem första placeringen totalt sju
gånger under samma period.

engagemang vi visar i våra uppdrag, ger resultat.
Vi vill alltid möta våra kunders förväntningar
och erbjuda våra tjänster med högsta kvalitet, expertkompetens och hög integritet.

BDO:S FRÄMSTA STYRKOR ENLIGT KUNDERNA:

I 2016 års mätning hade vi ett index på 79,5 av
100 medan medelvärdet i branschen är 74,4. Vi ser
resultatet som ett kvitto på att det hårda arbete vi
lägger ner på att arbeta nära våra kunder, och det

• Att vi är innovativa
• Att vi är pålitliga
• Att vi månar om våra kunder

SVENSKT KVALITETSINDEX (SKI)
mäter årligen kundnöjdheten
inom olika branscher. BDO har
revisionsbranschens nöjdaste kunder.
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VI HAR BRANSCHENS
MEST NÖJDA KUNDER

4 SAKER VI GÖR RIKTIGT BRA
KUNDUPPLEVELSEN – VÅR STYRKA

RUBRIK

RELATIONEN – MED BEFINTLIGA KUNDER
ERBJUDANDET – KAN DET VI SÄLJER
ARBETSPLATSEN OCH KLIMATET

Text

FÖRTROENDE BYGGER
EN GOD AFFÄR

Det strikta regelverket innebär att vi har
kompetens och ansvar att verka för ett
hållbart näringsliv som bygger på hög
affärsetik och sund konkurrens.

STRIKTA REGLER STYR VÅR BRANSCH
Revisionsbranschen styrs av strikta yrkesetiska regler.
Dessa regler genomsyrar all vår verksamhet och
ställer långtgående krav på integritet, objektivitet,
professionell kompetens och omsorg. Vi omfattas
också av regler för att motverka penningtvätt och ter
rorismfinansiering, vilket innebär att vi i vissa fall ska
lämna underrättelseuppgifter till finanspolisen.
Revisorer har även skyldighet att anmäla
misstanke om vissa ekonomiska brott i aktiebolag
till Ekobrottsmyndigheten. Det strikta regelverket
innebär att vi har kompetens och ansvar att verka för
ett hållbart näringsliv som bygger på hög affärsetik
och sund konkurrens.

VÅR UPPFÖRANDEKOD KOMPLETTERAR
GOD YRKESSED
Vår uppförandekod är ett komplement till god yrkessed och beskriver hur vi vill göra affärer. Den är basen
för att bygga långsiktiga kundrelationer och ger
en stabil grund för våra medarbetare att stå på.
Uppförandekoden finns lättillgänglig för alla
våra medarbetare och etiska dilemman diskuteras i
flera av våra utbildningar. Nyanställda får ta del av vår
uppförandekod i introduktionsprogrammet.

BDO:S UPPFÖRANDEKOD:

• Vi levererar alltid det vi lovar och vår ambition är att
alltid överträffa kundens förväntningar

• Vi respekterar konfidentialitet och integritet hos våra
kunder

• BDO ska vara en bra arbetsplats för alla anställda
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God yrkessed och hög affärsetik är grundläggande
för allt vi gör. Som revisorer bidrar vi dagligen till att
minska korruptionen i samhället. Med väl förankrade
gemensamma värderingar och affärsetiska riktlinjer
levererar vi våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vill bidra till välskötta och lönsamma
företag som skapar arbetstillfällen och
bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Text

En transparent, jämförbar och tydlig rapportering
bygger förtroende. Vi hjälper våra kunder med finans
iella rapporter som deras kunder, ägare och andra
intressenter kan lita på. På så sätt bidrar vi till välskötta och lönsamma företag som i sin tur skapar arbets
tillfällen och en hållbar samhällsutveckling.

penningtvätt. Arbetet bedrivs i samverkan med vår
branschorganisation FAR och inkluderar att skapa
opinion och lämna remissvar för frågor som är vikt
iga för näringslivet. Det kan handla om förslag till
regeländringar inom områden såsom exempelvis
revisionsplikt, redovisningsregler eller skatteregler.

VI TAR EN AKTIV ROLL FÖR ATT TRYGGA GOD
AFFÄRSETIK I NÄRINGSLIVET
BDO verkar aktivt för att förebygga ekonomiska
oegentligheter som till exempel korruption och

Vårt engagemang inom FAR är prioriterat och inklu
derar representation i ett flertal arbetsgrupper som
exempelvis styrelsen, valberedningen, policygruppen
för etik och policygruppen för redovisning.
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VI BIDRAR TILL ETT
HÅLLBART NÄRINGSLIV

Vi är stolta över att kunna erbjuda en
attraktiv arbetsplats med hög frisk
närvaro och goda möjligheter till
RUBRIK
kompetensutveckling.
Text

CAMILLA SAMUELSON
HR-CHEF

MEDARBETARNA
ÄR NYCKELN TILL
VÅR FRAMGÅNG
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BDO sysselsätter cirka 600 medarbetare
i Sverige. Det är tack vare medarbetarnas
relationer till våra kunder som vi har möjlighet
att år efter år ligga i topp i förtroende och
kundnöjdhet. Våra medarbetares kompetens
och engagemang är nyckeln till vår framgång,
säger BDO:s HR-chef Camilla Samuelson.

8,7%

GENOMSNITTSÅLDER 
TOTALT

40

personalomsättning

23 483

64%
57%

LEDNING

utbildningstimmar

53

FÖRDELNING MÄN OCH KVINNOR

36%

44

46

STYRELSE

utbildningstimmar/person
BDO TALANG
För att rekrytera unga talanger bjuder vi
in studenter till oss för att vi ska få
chansen att lära känna varandra
innan de tar examen.

3,86%
sjukfrånvaro

Hur jobbar ni med kompetensutveckling?
– Våra medarbetare har möjlighet att växa genom att
de tidigt får ta ett stort ansvar. Att våra medarbetare
har hög kompetens och kan leverera våra tjänster på
ett ansvarsfullt sätt är helt avgörande för oss. Därför
ges alla medarbetare möjlighet till den kompetens

utveckling som krävs för att upprätthålla en hög
kompetens inom sin expertis och för att kunna möta
kundens behov. Vi erbjuder både individanpassade
utbildningar och gemensamma utbildningsdagar
där alla medarbetare träffas, vilket ger möjlighet till
kompetensdelning och erfarenhetsutbyte. Vi genomför även årliga medarbetarsamtal för att stödja våra
medarbetares personliga utveckling.
Vad gör ni mer för att medarbetarna ska trivas?
– Vi uppmuntrar och underlättar för våra med
arbetare att nå en bra balans mellan arbete och fritid.
Flexibla arbetstider, distans- och hemmaarbete ger
våra medarbetare stora möjligheter att påverka
arbetssituationen. Vi uppmuntrar också föräldra
ledighet genom finansiell kompensation under ledig
heten. Alla har dessutom möjlighet till friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar.
Vi har under flera år haft en låg sjukfrånvaro,
något som vi ser som ett tecken på att vi har lyckats
skapa en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

47

DELÄGARE

Se historik sid 18

Sjukfrånvaron under 2015/2016 var 3,86 procent. I
den senaste medarbetarundersökningen låg vi över
genomsnittet i branschen när det gäller såväl lojalitet
som arbetsglädje.
Kan du berätta kort om BDO:s arbete med att
rekrytera unga talanger?
– En spännande aktivitet som vi introducerade hösten
2015 är BDO Talang. Den går ut på att vi bjuder in ett
tjugotal studenter till en kväll på våra huvudkontor
i respektive region. Under kvällen får studenterna
lösa case, äta middag och mingla med våra chefer,
delägare, handledare och medarbetare från olika
avdelningar. Ett flertal av deltagarna har fått anstäl
lning hos oss.
BDO Talang är ett resultat av att vi under
2015/2016 tog fram ett antal nya initiativ som ska
stärka våra möjligheter att attrahera framtidens talanger. Vi har bland annat tecknat samarbetsavtal
med Uppsala och Stockholms universitet och har
även utökat våra aktiviteter vid andra universitet.

86%
14%
85%
15%

Avslutningsvis, hur jobbar BDO med frågor som rör
mångfald och diskriminering?
– Vi vill erbjuda enastående service till våra kunder.
Genom att vara en arbetsplats som präglas av mångfald
får vi en bred erfarenhetsbas och möjlighet att behålla
och attrahera kompetenta medarbetare. Vi strävar
därför efter en organisation som representeras av kvinnor och män i olika åldrar och med varierande bakgrund
och erfarenhet. Vi har nolltolerans mot diskriminering.
Vår ledningsgrupp består av tre kvinnor och fyra män.
Styrelsen består av fem personer, fyra män och en kvinna, samt en adjungerad personalrepresentant.

BDO:S VÄRDERINGAR:

• Vi är relationsdrivna
• Vi är servicedrivna
• Vi är progressiva
• Vi är kompetenta
• Vi är proaktiva
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Varför har BDO valt att utöka HR-organisationen
under verksamhetsåret 2015/2016?
– Under de senaste åren har vi haft en hög personaltillväxt. Vi är stolta över att kunna erbjuda en arbetsplats
som kännetecknas av bra arbetsklimat, där hälsa och
goda möjligheter till kompetensutveckling är nyckel
ord. Under verksamhetsåret 2015/2016 påbörjade
vi ett långsiktigt förändringsarbete för att i än högre
utsträckning behålla och attrahera kompetens. Att
utöka vår HR-organisation från två till tio medarbetare
är en viktig del i det arbetet. Vi påbörjade även arbetet
med att ta fram en ny gemensam medarbetarpolicy
och ett system för uppföljning kring frågor såsom utbildning, medarbetarsamtal och lönesättning.

43%

KLIMATPÅVERKAN

2015/2016

2014/2015

2013/2014

KM

TON CO2

KM

TON CO2

KM

TON CO2

FLYG

633 710

73

520 000

61

510 000

60

TÅG

143 506

0

170 000

0

190 000

0

TOTALSUMMA

777 216

73

690 000

61

700 000

60

Vår inköps- och miljöpolicy
styr mot hållbara inköp och
miljöriktiga val i verksamheten.

Text

DIGITALISERINGEN DRIVER
VÅRT MILJÖARBETE

DIGITALA TJÄNSTER ÄR EN DEL AV VÅRT
ERBJUDANDE
Vi vill underlätta för våra kunder att minska den tid
de lägger på administration samtidigt som vi vill göra
det möjligt för dem att minska sin miljöpåverkan.
Genom BDO-portalen erbjuder vi en plattform där
våra kunder har tillgång till allt som rör företagets
ekonomi via dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Verktyget ger bland annat våra kunder möjlighet att
hantera fakturor och kvitton digitalt vilket minskar
deras pappersförbrukning.

Digitaliseringen innebär även fördelar för oss på BDO.
Den ger oss möjlighet att ytterligare effektivisera våra
arbetsprocesser och minska vår miljöpåverkan. Under
hösten 2016 anställde vi en Chief Digital Officer (CDO)
med uppdrag att driva våra digitala förändringsprocesser
såväl internt som i relationen med våra kunder.
VI ARBETAR FÖR ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN
FRÅN VÅRA TJÄNSTERESOR
Vi arbetar systematiskt för att minska antalet
tjänsteresor genom att underlätta för telefon- och
videomöten där det är möjligt. I vår miljöpolicy
uppmuntrar vi medarbetarna att åka tåg istället för
flyg, samt att åka kollektivt i städer. På vissa kontor
erbjuds lånecyklar till våra medarbetare.
Under 2015/2016 uppgick klimatpåverkan
från tjänsteresor till cirka 73 ton koldioxid.
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Det pågår ett skifte inom redovisnings- och
revisionsbranschen, ett skifte som innebär att fler och
fler tjänster digitaliseras. De digitala verktygen frigör
tid för våra kunder samtidigt som de bidrar till att
minska såväl deras som vår miljöpåverkan.

HISTORIK
GENOMSNITTSÅLDER | FÖRDELNING MÄN OCH KVINNOR

2014/15

2013/14

2014/15

2013/14

GENOMSNITTSÅLDER

41 ÅR

39 ÅR

GENOMSNITTSÅLDER

50 ÅR

49 ÅR

ANDEL MÄN

40%

42%

ANDEL MÄN

100%

80%

ANDEL KVINNOR

60%

58%

ANDEL KVINNOR

0%

20%

2014/15

2013/14

2014/15

2013/14

45 ÅR

42 ÅR

GENOMSNITTSÅLDER

50 ÅR

49 ÅR

TOTALT

LEDNING
GENOMSNITTSÅLDER

STYRELSE

DELÄGARE

ANDEL MÄN

67%

60%

ANDEL MÄN

90%

80%

ANDEL KVINNOR

33%

40%

ANDEL KVINNOR

10%

20%

GRI-INDEX
GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR

SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

Strategi och analys
Sida
G4-1 Uttalande från ledningen 5

Väsentlig aspekt

Indikator 	

Ekonomi
Ekonomiska resultat

DMA**
G4-EC1 Skapat och levererat 
direkt ekonomiskt värde

Anställningsförhållanden och
arbetsvillkor
Anställning

DMA
G4-LA1 Personalomsättning

14

Hälsa och säkerhet

G4-LA6 Skador och frisknärvaro

14

Utbildning

G4-LA9 Genomsnittligt antal 
utbildningstimmar per anställd

14

G4-LA10 Program för 
kompetensutveckling

14

G4-LA11 Andel av anställda 
som får regelbunden uppföljning

14

Jämställdhet och mångfald

G4-LA12 Sammansättning av 
styrelse och ledning

15

Mänskliga rättigheter
Icke-diskriminering

DMA
13-15
G4-HR3 Rapporterade fall av
***
diskriminering

Organisationsprofil
G4-3 Namn 
G4-4 Väsentliga produkter, tjänster, varumärken 
G4-5 Huvudkontorets adress 
G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 
G4-7 Företagsform
G4-8 Marknader
G4-9 Organisationens storlek
G4-10 Personalstyrka
G4-11 Andel som omfattas av kollektivavtal
G4-12 Leverantörer
G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden
G4-14 Om försiktighetsprincipen 
G4-15 Principer och initiativ
G4-16 Deltagande i strategiska initiativ

OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Redovisningen omfattar BDO:s svenska verksamhets
hållbarhetsarbete från den 1 september 2015 till
den 31 augusti 2016. Med ”BDO” menas i denna
redovisning BDO AB:s verksamhet.
Vi följer riktlinjerna i den internationella

standarden Global Reporting Initiative, GRI, och utgår
från GRI:s riktlinjer ”G4 –Core”.
Våra huvudintressenter är: kunder, med
arbetare, ägare, Revisorsnämnden, branschorgan
isationen FAR, där BDO ingår i styrelsen samt BDO
International.
Processen för att bestämma rapportinnehåll utgår
från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest
väsentliga för våra intressenter.

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-17 Verksamheter inkluderade i bokslutet
G4-18 Process för att definiera innehåll 
G4-19 Väsentliga aspekter
G4-20 Väsentliga aspekter, internt perspektiv
G4-21 Väsentliga aspekter, externt perspektiv 
G4-22 Väsentliga förändringar
G4-23 Väsentliga förändringar avseende omfattning, avgränsningar
Intressenter
G4-24 Intressenter
G4-25 Princip för identifiering av intressenter
G4-26 Intressentdialog 
G4-27 Nyckelfrågor i intressentdialogen
Information om redovisningen
G4-28 Redovisningsperiod
G4-29 Datum för senaste redovisning
G4-30 Redovisningscykel 
G4-31 Kontaktuppgifter för frågor om rapporten
G4-32 GRI riktlinjer enligt G4-Core
G4-33 Process avseende extern granskning
Styrning
G4-34 Bolagsstyrning
Etik och integritet
G4-56 Värderingar och etiska riktlinjerna

ÅR
18
19
19
19
n/a
n/a
18
18
6
6

18
31 augusti 2015
18
20
18
Ej externt granskad
ÅR
9, 15


Organisationens roll i samhället
Anti-korruption

9
ÅR
13-15

DMA
9
G4-SO4 Utbildning i antikorruptionspolicy 9
G4-SO5 Rapporterade fall och åtgärder  ***
relaterat till korruption


Ansvar för tjänster
Kundundersökning

DMA
G4-PR5 Rutiner för kundnöjdhet

* Vi utgår ifrån försiktighetsprincipen när det gäller miljöbeslut.
**	Disclosures on Management Approach. Hur vi på BDO ser på och
hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala nyckelfrågor.
*** Inga rapporterade fall.

6
6
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Vi ska alltid, transparent och tydligt, kunna redovisa
hur vi hanterar våra kunduppdrag. Detta är grunden
för våra långsiktiga kundrelationer. BDO verkar efter
högt ställda etiska krav och internkontroller.

1
2-3
20
2
18
2
2
2, 15
n/a
n/a
n/a
*
9
11

Sida

BDO är en av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyråer som
erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt
och Företagsservice. Vi är ca 600 medarbetare och finns i ett 20-tal
orter runt om i landet. BDO International är världens femte största
revisions- och konsultorganisation med över 67 000 medarbetare
fördelade på drygt 1 400 kontor i ca 160 länder. Enligt Svenskt
Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.

KONTAKTA OSS
BDO AB (Huvudkontor)
Karlavägen 100, Plan 5
Box 24193, 104 51 Stockholm
Tel: +46 (0) 8-120 116 00
Fax: +46 (0) 8-662 50 80
www.bdo.se

