
            Stockholm 18 mars 2017 
 

Ett vårtecken på Ingarö – råbocken har fått sina horn 
 

 
 
 

Här kommer vårnyheter från Kleberg Revision! 
 

Det känns som om våren är på ingång, fåglarna kvittrar och solen börjar värma. Bästa tiden 
på året näst efter en härlig sommardag, tycker jag! Mitt i säsongen vill jag passa på att 

informera om allt nytt som händer hos oss. 
 

Medarbetare 
 

Nu har våra nya medarbetare Elias och Björn kommit igång ordentligt och det känns roligt 
att se att dom snabbt kommit in i arbetet.  

Karolina som är föräldraledig är redan nu tillbaka på några uppdrag och finns på kontoret 
ett par dagar varannan vecka tillsvidare. 

Sofie hjälper till med skanning, arkivering m.m. på timbasis.  
Och alla vi andra arbetar som vanligt. 

 
Nystart och flytt 1 september 2017 

 
Den 1 september 2017 blir Kleberg Revision en del av BDO Mälardalen och vi flyttar 

in hos BDO i Garnisonen, Karlavägen 100.  
 

Efter drygt 20 roliga och utvecklande år i Kleberg Revision på Barnhusgatan 3 så 
är det dags för en förändring för att möta nya utmaningar i vår omvärld. Jag, 

Margareta, med medarbetare kommer att fortsätta att arbeta som tidigare, men nu 
som en del av BDO, en av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyråer. 

Jag har efter en längre tids kontakter och analys av framtiden sett BDO som det självklara 
valet för att kunna fortsätta att hjälpa våra kunder med rådgivning, bibehålla och utveckla 

service och kvalitet i vårt arbete och ligga i framkant i branschens utveckling.  
Min bild är att BDO och Kleberg Revision delar värderingar kring kundbemötande, 

kundservice, kvalitet, effektivitet och arvodesnivåer. Jag ser därför framemot hösten med 
stor glädje och tillförsikt, och tror och hoppas att du som kund kommer att uppleva stor 

kontinuitet i vårt arbetssätt och i dina kontakter. 
Bifogat finns information från BDO för mer läsning.  

Du är självklart varmt välkommen att höra av dig för mer information eller om du har 
några frågor. 
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Aktuellt i redovisnings-, revisions- och skattefrågor 
 

Vid årsskiftet infördes nya regler i Årsredovisningslagen som också har gett ändringar i de 
nya regelverken K2 och K3. Reglerna är främst anpassningar till EU-direktiv. Det innebär 

att du i de flesta fall inte kan använda föregående års mall för årsredovisningen för  
2016-12-31. I de flesta fall behöver det göras justeringar och anpassningar. Vi hjälper dig 

gärna med information kring vad som ändrats. 
 

Vi har också fått en ny ännu mer omfattande revisionsberättelse som du kommer att se 
under vårens revisioner. När vi träffas eller hörs av vid revisionerna så kan vi berätta mer. 

 
I november 2016 presenterades en utredning om de s.k. 3:12-reglerna som handlar om 

beskattningen av utdelning för fåmansbolag. Reglerna kan komma att träda i kraft 1 januari 
2018, och det kan vara värdefullt att planera för det under 2017. Vi hjälper gärna till med 

vad som gäller för just dig och ditt företag. 
 

Vi kommer att ha öppet hela sommaren 
 

Efter en vår med full fart så kommer det en sommar med ledighet. Vi räknar med att ha 
öppet hela sommaren, dock med som vanligt begränsad bemanning. Vår semesterperiod 
börjar fullt ut från och med 8 juli. Under sommaren är det bra om du slår en signal på  

08-10 54 10 innan besök för att vara säker på att någon är på plats. Fram till och med 7 juli 
har vi öppet som vanligt, dvs. 8.30 – 17.00, oftast med någon på plats både före 8.30 och 

efter 17.00, nu när det är högsäsong. 
 

Sen ses och hörs vi efter den 1 september på ny adress och med nya kontaktuppgifter! 
 

  
 

KLEBERG REVISION AB 
 
 

    Tintin   Margareta  Sören 

 
                           Elias                        Madelene   Karolina 

 
                           Susann      Björn   Mats  

 
                            Sofie  

      
    Dexter 

 
 



Välkommen till BDO
På BDO är vi mycket glada över förvärvet av Kleberg Revision. Vi hoppas att även ni som kunder ska känna er 
varmt välkomna till oss.

Från och med den 1 september i år kommer Margareta Kleberg och hennes sju anställda att ansluta till BDO:s 
huvudkontor på Karlavägen i Stockholm. Margareta har sedan etableringen 1996 framgångsrikt drivit sin byrå. Det är ett 
välskött företag med hög kvalitet som på flera plan passar väl in hos oss på BDO. Kleberg har många likheter med vår 
revisionsverksamhet och delar vår byrås värderingar. Enastående service är ett viktigt ledord för oss och vi har till vår stora 
glädje toppat Svensk Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet i vår bransch flera år i rad. För att behålla den positionen 
väljer vi med omsorg ut våra förvärv och medarbetare.

Självklart behåller vi samma helhjärtade engagemang för dig som kund. Enda skillnaden är att du nu kommer att ha 
tillgång till ett större nätverk av specialistkompetens inom alla våra affärsområden – Rådgivning, Revision, Skatt och 
Företagsservice. BDO har en ambitiös tillväxtplan och finns på ett 20-tal orter i landet, bland annat i Eskilstuna, Nyköping, 
Uppsala och Västerås. Som ett led i att utveckla och förbättra vår verksamhet välkomnar vi våra nya kollegor från Kleberg 
Revision och er som kunder.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig!

Jakob Tenselius
Regionchef Öst
jakob.tenselius@bdo.se
08 – 120 117 18

Stockholm, 22 mars 2017
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