
Vi förenklar ditt  
företagande!

BOKKATALOG VÅREN 2020

Box 84, 824 65  Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | salj@bjornlunden.se  
www.bjornlunden.se | facebook.com/bjornlunden.se 

mailto:salj%40bjornlunden.se?subject=
https://www.bjornlunden.se
https://facebook.com/bjornlunden.se


I N N E H Å L L
B O K F Ö R I N G  & B O K SLU T  3

E NSK I L D  F I R M A   4

A K T I E B O L AG  5

J U R I D I K  6

PR I VATJ U R I D I K  7

SK AT T  & M O M S  8

SK AT T  & D E K L A R AT I O N  9

LÖ N E R  & PE R S O N A L  10 –11

M A R K N A D SF Ö R I N G  11

F Ö R E TAG SE KO N O M I  12

I D R OT T SF Ö R E N I N G A R  13

L A N T B R U K   13

F Ö R E N I N G A R  14

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 15

Ö V R I G T  16

R ÄT T-SE R I E N  17

E - B O K PA K E T  18

A L L A  VÅ R A  B Ö C K E R  19

Gör din beställning på bjornlunden.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.2 Bokkatalog hösten 2018 Moms tillkommer. Alltid fri frakt. 14 dagars full returrätt.

Så når du oss:

Telefon:  0650-54 14 00

E-post:  info@bjornlunden.se
 salj@bjornlunden.se 

Adress: Björn Lundén AB 
 Box 84, 824 65 Näsviken

Hemsida:  www.bjornlunden.se

Facebook:  facebook.com/
 bjornlunden.se

Säte:  Hudiksvall

Orgnr:  556293-9982

Bankgiro OCR: 5694-2428

Bankgiro: 917-3477

Från redovisningskonsult 
till rådgivare
Den här boken handlar om redovisningsbranschens 
förändringsresa och de goda möjligheter omställ-
ningen rymmer för konsulter som är beredda att 
utmana sitt tidigare tankesätt. Vad har hänt, vad 
kommer att hända och hur kan en redovisnings-
konsults arbetsdag se ut 2025? Det här är en re� ekte-
rande och initierad bok med ett viktigt budskap till 
både byråledare och byråmed arbetare. 
 Antti Aho började skriva den här boken 2017 när 
en av de anställda redovisningskonsulterna frågade hur 
Anttis byrå tänkt att stötta de anställda genom den 
omställning redovisningsbranschen stod och står inför. 
Det � ck honom att fundera kring vad som egentligen 
kommer att förändras och hur förändringen kommer 
att påverka individen. Behöver du som redovisnings-
konsult förändras, och i så fall hur? 
 Antti Ahos tankar och re� ektioner kring branschens 
förändring och den individuella medarbetarens roll 
i den här utvecklingen resulterade i den här unika 
boken som borde läsas av alla som är verksamma 
i redovisningsbranschen. 
 Författaren Antti Aho har gjort sin egen resa från 
redovisningskonsult till rådgivare och vill dela med sig 
av vad sina erfarenheter. Han är ekonomie magister 
och har en lång karriär inom Talenom – ett modernt 
föregångsföretag inom redovisningsbyråbranschen 
– där han haft olika expert- och chefspositioner, lett 
kunskapsutvecklingen samt varit såväl personal- som 
ekonomichef.

1 uppl, 201 sid, 496 kr
 e-bok: 249 kr

Ny bok!
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5 uppl, 216 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 BOKFÖRING 
En oumbärlig handbok för dig som sköter bokföringen i ett företag 
eller en förening. Innehåller hundratals konteringsmallar som visar 
hur du bokför olika transaktioner. Ett perfekt uppslagsverk för alla 
som ägnar sig åt bokföring. 

Handbok med 100-tals 

konteringsmallar 

och exempel!
Ny upplaga!

7 uppl, 425 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr

7 uppl, 385 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

23 uppl, 468 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG 
 K2
Praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för 
ett mindre aktiebolag (= de allra � esta) enligt K2-reglerna. Boken 
beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovis-
ningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras.  

 BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA
Komplett handbok för dig som sköter redovisningen i en enskild 
� rma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut 
och att löpande bokföra alla a� ärshändelser i en enskild � rma. 

Handbok för både bokföring 

och förenklat årsbokslut!

BOKSLUTSANALYS
En bok för alla som vill lära sig läsa, förstå och tolka information 
från bokslut och årsredovisningar. Här beskrivs utförligt hur man 
gör olika slags analyser. Vi gör en praktiskt inriktad genomgång 
av bokslutets olika delar. Vi går även igenom nyckeltalsanalys, 
konkurrentbevakning, företagsvärdering, mm.

Ny upplaga!
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5 uppl, 155 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr
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17 uppl, 2229 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

4 uppl, 139 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

28 uppl, 310 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 ENSKILD FIRMA
Handbok som innehåller allt du kan tänkas undra över som egen före-
tagare när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Boken är praktiskt 
inriktad och innehåller många exempel. Hjälper dig att förstå det här 
med egna uttag, räntefördelning, periodiseringsfond, uttagsmoms, 
mm.

Enskild fi rma-boken som 

sålt i mer än 150 000 ex!

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA 
Boken innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga 
företagsform som enskild � rma är. Du får goda råd när det gäller att 
betala så låg skatt som möjligt inom lagens råmärken, men också råd 
angående maximering av pension och sjukpenning. 

Minimera skatten 

i din enskilda fi rma!

 BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG
En praktisk handbok som visar hur det går till att byta från enskild 
� rma till aktiebolag (och i vilka lägen det är fördelaktigt). Boken 
innehåller ett utförligt praktiskt exempel som visar hur en ombild-
ning går till med hela kedjan från överlåtelse avtal till konteringar, 
balans- och resultaträkningar och deklaration.

Funderar du på att 

ombilda till aktiebolag?

KULTURARBETARBOKEN
Den här boken handlar om skatt, ekonomi och juridik för kultur-
arbetare.
 För kulturarbetare � nns det en hel del speciella skatteregler. Dessa 
går vi igenom grundligt i boken. Vi tittar även på bestämmelserna 
om upphovsrätt och andra frågor som berör dig som är verksam som 
kulturarbetare.

Ny upplaga!

Ny upplaga!
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8 uppl, 211 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

25 uppl, 405 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr

1 uppl, 500 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr
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 AKTIEBOLAG
En utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, 
ekonomi och juridik för både aktiebolaget och dig som ägare. Boken 
är heltäckande och därför lämplig för alla som vill veta hur ett aktie-
bolag fungerar. Innehåller många förklarande exempel.

EGET AKTIEBOLAG
Den här boken är skriven speciellt för dig som har eller tänker starta 
ett litet aktiebolag. Med litet menas att du äger bolaget själv eller 
tillsammans med familjen och att verksamheten inte är så stor att du 
behöver ha revisor. Kommer i december.

Handbok för dig som driver 

aktiebolag utan revisor.

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING
Det här är en bok som förklarar hur skattereglerna för fåmansägda 
aktiebolag fungerar, med fokus på utdelnings- och kapitalvinst-
reglerna (3:12-reglerna). Fokus läggs även på vilka möjligheter du 
som ägare till ett fåmansföretag att minimera skatten genom sund 
skatteplanering

Minimera skatten 

i ditt aktiebolag!

Ny upplaga!

7 uppl, 425 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr

 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG  
K2
Praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för 
ett mindre aktiebolag (= de allra � esta) enligt K2-reglerna. Boken 
beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovis-
ningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras.  

Ny upplaga!

Ny upplaga!
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7 uppl, 232 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr
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IK GOD MAN & FÖRVALTARE

Vänder sig till dig som är eller funderar på att bli god man. Boken 
bygger på författarens mångåriga erfarenhet från uppdrag som god 
man och förvaltare. Du läser utförligt om vad det innebär att vara god 
man, vad som förväntas av dig och hur du löser olika svårigheter du 
ställs inför.

Handbok för dig som 

vill bli god man!

STIFTELSER
En praktisk handbok för dig som ska bilda en stiftelse, sitter i sty-
relsen, eller på annat sätt är engagerad i en stiftelse. Boken förklarar 
utförligt och med många exempel hur en stiftelse bildas och drivs.

1 uppl, 192 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

GOD MAN & FÖRVALTARE  PROBLEM OCH LÖSNINGAR
Den här boken syftar till att fördjupa dina kunskaper som god man 
eller förvaltare genom att du får ta dig an ett antal knepiga situationer 
du kan ställas inför i ditt uppdrag.

Så jobbar du med GDPR!

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR 
Den här boken visar hur du jobbar med GDPR i praktiken och 
vänder sig till företagsägare, styrelser och ledningsgrupper, vilka är 
ansvariga för att verksamheten uppfyller kraven i GDPR. Men även 
till säkerhetsansvariga, dataskyddsombud, HR-medarbetare och IT-
experter som ska genomföra GDPR i praktiken. 

2 uppl, 384 sid, 510 kr

5 uppl, 191 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr
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9 uppl, 198 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

8 uppl, 179 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

1 uppl, 180 sid, 296 kr

 TESTAMENTSHANDBOKEN
Boken går punkt för punkt igenom hur man upprättar ett testa-
mente för att det ska uppfylla formkrav och andra krav. Den som 
inte har extremt komplicerade förhållanden kan normalt upprätta 
sitt testamente på egen hand.

Så upprättar du ett korrekt 

testamente!

BLI RIK LÅNGSAMT!
I denna bok får du lära dig hur du ska tänka och agera för att nå din 
dröm om ekonomisk framgång. Du lär dig om ”det magiska troll-
spöet” som omärkligt förvandlar små sparmedel till stora tillgångar, 
om 8-regeln för att minska dina utgifter, och � era andra knep för att 
spara pengar, öka dina inkomster och göra de investeringar som på 
sikt kommer att göra dig rik.

 BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE
Boken visar steg för steg hur du upprättar en korrekt bouppteckning 
och genomför ett slutligt arvskifte. Du får en utförlig genomgång 
av reglerna om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan 
makar eller sambor, testamenten och värdering av tillgångar och 
skulder.

2 uppl, 221 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE
Boken handlar om hur du på bästa sätt planerar inför livet som 
 pensionär. Boken tar upp hur du tar ut pension på bästa sätt – 
allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension. Du 
får också tips om hur du sparar till pensionen så fördelaktigt som 
 möjligt. Inte bara traditionellt pensionssparande, utan även alterna-
tiva sparformer behandlas.
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9 uppl, 407 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

18 uppl, 820 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr

1 uppl, 105 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

1 uppl, 235 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 FASTIGHETSBESKATTNING
En praktisk handbok om skatt, redovisning och juridik för 
fastighets ägare. Utförliga deklarationsexempel ingår. Reglerna om 
kapitalvinstbeskattning och uppskov behandlas utförligt liksom hur 
fastigheter behandlas i bokslut och årsredovisning.

 MOMS
Mycket utförlig handledning som förklarar alla momsregler på ett 
lättfattligt sätt. Innehåller fördjupningskapitel om viktiga och speci-
ella områden som fastigheter, kultur, bilen och vinstmarginalmoms. 
En bibel för alla som kommer i kontakt med knepiga momsfrågor.

FASTIGHETSMOMS 
Den här boken vänder sig till ägare och anställda i företag inom 
fastighetsförvaltning och bygg- och anläggningsverksamhet som vill 
undvika kostsamma momsfel. Den är också lämplig för revisorer, 
redovisningskonsulter och skattekonsulter som har kunder inom 
fastighetsområdet. 

 MOMS FÖR EVENT OCH RESEFÖRETAG
Resor och event är ett mycket komplext område inom momsen. 
Vår tanke är att den här boken ska underlätta momshanteringen för 
event- och reseföretag men också för revisorer, redovisningskonsulter 
och skattekonsulter som har kunder inom event- och reseområdet.
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Alla momsreglerna 

i en och samma bok!

Skatt och redovisning 

för dig med hyresfastighet! 

Ny upplaga!
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1 uppl, 238 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

24 uppl, 321 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

1 uppl, 500 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING
Det här är en bok som förklarar hur skattereglerna för fåmansägda 
aktiebolag fungerar, med fokus på utdelnings- och kapitalvinst-
reglerna (3:12-reglerna). Fokus läggs även på vilka möjligheter du 
som ägare till ett fåmansföretag att minimera skatten genom sund 
skatteplanering

Minimera skatten 

i ditt aktiebolag!

 AVDRAG 2020
Populärt avdragslexikon som innehåller alla avdrag du kan göra i 
inkomstslagen näringsverksamhet, kapital och tjänst. Du har alltså 
nytta av boken både när du gör din egen och företagets deklaration. 
Innehåller totalt � er än 750 sökord. Kommer i december.

VÄRDEPAPPER  PRIVATPERSONER
Boken  går på ett systematiskt sätt igenom och beskriver de värde-
papper som � nns på marknaden. Du får en grundlig genomgång av 
skattereglerna för löpande avkastning och kapitalvinst samt hur du 
deklarerar dina försäljningar av värdepapper.

Utnyttja dina 

avdragsmöjligheter!

Ny upplaga!
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 SKATTENYHETER 2020
Beskriver de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 19/20. 
Du får råd och tips om hur du kan utnyttja de nya reglerna på bästa 
sätt, både för din egen del och för företagets. Även de viktigaste 
reglerna och nyheterna inför deklarationen 2020 tas upp. Kommer i 
november.

24 uppl, 205 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr 

Ny upplaga!
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Sveriges mest köpta personalhandbok. Komplett med alla regler du 
som arbetsgivare behöver känna till. Anställningsavtal, semester, 
sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, rätt till ledighet, trakta-
mente och uppsägning är några av de saker boken tar upp.

 FÖRMÅNER
En praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behand-
lingen av alla tänkbara förmåner. En del förmåner beskattas fullt ut. 
Andra beskattas enligt ett förmånligt schablonvärde medan vissa är 
helt skatte fria. Boken innehåller många goda råd.

 LÖNEHANDBOKEN
En heltäckande handbok för dig som arbetar med löne- och 
personal administration. Du hittar väsentliga regler och praktiska 
anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 
löne- och personalhantering. Du får vägledning i allt från hur en 
viss förmån bör hanteras till hur du ska redovisa personalkostnader i 
bokslutet.

14 uppl, 355 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

14 uppl, 381 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr

23 uppl, 380 sid 496 kr, e-bok: 249 kr

 ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING
Boken beskriver på ett lättfattligt sätt hur en anställning kan avslutas 
och i vilka situationer det är tillåtet att säga upp eller avskeda en 
anställd. Reglerna är komplicerade och misstag kan bli kostsamma.

3 uppl, 282 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr 

Sveriges mest köpta 

personalhandbok!

Heltäckande bok 

för dig som gör löner!

Ny upplaga!

Ny upplaga!
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En praktiskt inriktad skattehandbok för företag och anställda. Går 
igenom vad som är avdragsgill representation och inte, vilka belopps-
gränser som gäller, i vilka fall det blir förmånsbeskattning, hur det blir 
med momsen, osv.

När är representation 

avdragsgill?

3 uppl, 228 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

SEMESTER & SJUKFRÅNVARO 
En praktisk handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor 
kring personalens sjukfrånvaro.
 Boken visar bland annat hur du beräknar semesterlön, semester-
ersättning, betalda och obetalda semesterdagar, sparad semester och 
sjuklön.

Så beräknar du semester 

och sjuklön!

8 uppl, 272 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr 

1 uppl, 190 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

9 uppl, 151 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 MARKNADSFÖRING
Handbok i marknadsföring för småföretag som har begränsade 
resurser och därför kräver snabb ”pay-back” på marknadsförings-
pengarna. Boken visar hur du kan lägga upp din marknadsföring och 
hur du konkret utformar reklambrev, pressmeddelanden, annonser, 
hemsidan, mm.

MARKNADSFÖR DIG SJÄLV
En handfast bok i marknadsföring för dig som säljer din kompe-
tens som frilansare eller som anställd. I boken läser du om hur du 
marknads för dig och hur du kan fungera bättre på den moderna 
arbets-/uppdragsmarknaden. Vi förklarar på ett enkelt och begripligt 
språk med många praktiska exempel och tips

Effektiv marknadsföring 

med små resurser!
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4 uppl, 113 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

9 uppl, 121 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

7 uppl, 171 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 BUDGET 
Praktisk handbok där du steg för steg och konto för konto ser hur du 
tar fram en genomtänkt budget. Du får en utförlig genomgång av 
hur du gör en resultatbudget, en likviditetsbudget och en balans-
budget.

Så gör du resultat- 

och likviditetsbudget!

 FÖRETAGETS EKONOMI 
Överlevnadshandbok för icke-ekonomer som måste förstå ekonomiska 
resonemang och rapporter. Boken förklarar alla de grundläggande 
ekonomiska begreppen och lär dig att bedöma ekonomisk informa-
tion. 

För dig som vill förstå 

företagets ek
onomi!

PRISSÄTTNING
Boken hjälper dig att räkna fram rätt pris på dina varor och tjänster 
och att välja rätt prisstrategi. Det � nns knappast någon annan 
åtgärd som har så stor e� ekt på företagets resultat i förhållande till 
vad åtgärden kostar – att sätta eller ändra ett pris kostar ju i princip 
ingenting.

Hitta rätt prisnivå

på dina varor och tjänster!

ÄGARSKIFTE OCH GENERATIONSSKIFTE I FÖRETAG 
OCH LANTBRUK 
Boken visar hur du på bästa sätt förbereder och genomför en försälj-
ning till utomstående eller ett generationsskifte.
 Boken behandlar alla aspekter av ett ägarskifte – skattemässiga, 
avtalsmässiga, familjejuridiska och inte minst mentala. Boken inne-
håller många exempel och aktuella rättsfall.

3 uppl, 196 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr 

Ny upplaga!

Ny upplaga!
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1 uppl, 147 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

 IDROTTSUTÖVARE
Handbok för idrottsutövare som har ambitionen att bedriva sitt 
idrott ande som näringsverksamhet, t ex i bolagsform eller som 
enskild � rma. Vi tydliggör de problem som idrottare som vill få sitt 
idrottande klassat som företagande ställs inför och kommer med 
förslag på upplägg och lösningar.

2 uppl, 334 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

IDROTTSFÖRENINGAR
Boken för dig som är engagerad i en idrottsförening, t ex som 
styrelse ledamot, ledare, kanslist, revisor eller helt enkelt som aktiv 
medlem. Du får en utförlig och praktiskt inriktad förklaring av 
föreningsjuridiska frågor och de speciella skatteregler som gäller för 
idrottsföre ningar.

5 uppl, 246 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

JORD & SKOGSBRUK
En lämplig bok för dig som äger eller arrenderar en jordbruksfastig-
het och vill lära dig hur skattereglerna fungerar. Innehåller mängder 
av råd och tips om de möjligheter skattereglerna ger. 

Handbok för dig med 

 jordbruksfastighet.

7 uppl, 203 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 SAMFÄLLIGHETER
Boken beskriver utförligt de mycket speciella reglerna kring juridik, 
skatt och ekonomi för samfälligheter. Du får även råd och tips om 
det praktiska arbetet i föreningen.

Ny upplaga!
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7 uppl, 203 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

7 uppl, 128 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

10 uppl, 275 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

14 uppl, 246 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

 IDEELLA FÖRENINGAR
Heltäckande handbok när det gäller juridik, skatt, ekonomi och 
den praktiska skötseln av en ideell förening. Idealisk för styrelsen, 
kansliet och den intresserade medlemmen.

Heltäckande om föreningens 

juridik, skatt och ekonomi! 

 SAMFÄLLIGHETER
Boken beskriver utförligt de mycket speciella reglerna kring juridik, 
skatt och ekonomi för samfälligheter. Du får även råd och tips om 
det praktiska arbetet i föreningen.

 EKONOMISKA FÖRENINGAR
Boken förklarar utförligt hur en ekonomisk förening (kooperativ) 
fungerar skattemässigt och juridiskt. Uppdaterad med de nya reg-
lerna som gäller från 1 juli 2016.  Lämplig för alla som är engagerade 
i en  ekonomisk förening och för redovisningskonsulter som hjälper 
före ningar med ekonomi och redovisning.

Med den nya lagen för 

ekonomiska föreningar!

REVISION I FÖRENINGAR
Handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrätts-
förening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får 
en rejäl genomgång av de regler och normer som gäller för revision, 
samt praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet.
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1 uppl, 221 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Sveriges populäraste bostadsrättshandbok. Du blir insatt i allt du som 
styrelse ledamot eller medlem behöver veta om skatt och juridik i 
en bostadsrättsförening. Boken förklarar utförligt och med många 
praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas 
rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har, mm.

5 uppl, 253 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

4 uppl, 103 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

17 uppl, 365 sid, 396 kr, e-bok: 199 kr

MIN BOSTADSRÄTT
Boken är en praktisk handbok för dig som är medlem i en bostads-
rättsförening. Den tar upp allt från när du köper en bostadsrätt till 
när du säljer den eller ger bort den. Och inte minst vad som gäller 
under ägandetiden, bl a vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Värdefullt vetande för dig med 

bostadsrätt.

 REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
Handbok för dig som sköter redovisningen eller är revisor i en 
bostadsrättsförening. Boken behandlar både den löpande redovis-
ningen och hur man upprättar en årsredovisning. Visar även hur du 
undviker de fallgropar som � nns när det gäller redovisningen i en 
bostadsrätts förening.

 STYRELSEARBETE I BOSTADSRÄTTS FÖRENINGAR 
Boken handlar om hur det praktiska styrelse arbetet ska skötas på 
bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas 
 ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för just bostadsrättsför-
eningar. Du får även praktiska tips om bl a mötesteknik, protokoll 
och  kallelser.

Sveriges mest köpta 

bostadsrättsbok!

Ny upplaga!
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3 uppl, 251 sid, 496 kr, e-bok: 249 kr
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1 uppl, 123 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

3 uppl, 263 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

25 uppl, 261 sid, 296 kr, e-bok: 149 kr

START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN
� e book is aimed at people who run their own business, or those 
considering starting one up in the future – regardless of the type of 
company.
 Practical and accessible, the book is � lled with examples, tips, and 
advice to help you succeed in your chosen venture. 

 HJÄLP  SKATTEVERKET KOMMER!
Många företagare är rädda för att bli granskade, och det bottnar ofta 
i att man är osäker på om man har gjort rätt eller fel och om man kan 
råka ut för skattehöjningar. Boken hjälper dig att undvika obehagliga 
överraskningar. Stort fokus läggs på hur du bör agera om du ändå 
skulle bli föremål för Skatteverkets intresse, t ex en skatterevision.

STARTA & DRIVA FÖRETAG 
Det här är boken för dig som driver eller tänker starta ett eget 
företag – oavsett bransch och företagsform. Så här långt har boken 
hjälpt � er än 130 000 företagare till en bra start. Boken tar upp alla 
de viktiga sidorna med det här att vara egen företagare.

Boken som hjälpt fl er än 

130 000 företagare till 

en bra start!

In english!

Ny upplaga!

VDBOKEN 
VD-boken är ett bra stöd för varje vd som vill förstå hela det sam-
manhang en vd verkar i, och som vill fungera i samspelet med ägare, 
styrelse, ledningsgrupp, fack och anställda.

Så blir du en bättre VD!

Ny bok!
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I paketet ingår

  Redovisa Rätt 2020

  Rätt Skatt 2020

  Rätt Lön 2020

  Rätt Moms 2020

  Rätt Arbetsrätt 2020

  Rätt Bolagsrätt 2020

REDOVISA RÄTT 2020 riktar sig till dig som sköter den löpande bokföringen, upprättar för-
enklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag 
som för stora börsföretag. 
Utgiven 2019, antal sidor 664. Pris: 620 kr

RÄTT ARBETSRÄTT 2020 förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och 
uttryck. Vissa berör komplicerade frågeställningar som kräver utförlig beskrivning, andra 
förklaras mer kortfattat.
Utgiven 2019, antal sidor 924. Pris: 620 kr

RÄTT BOLAGSRÄTT 2020 vänder sig till ekonomichefer, vd:ar, revisorer, jurister och andra 
som behöver heltäckande, lättfattlig information om bolagsrätt. Boken är ett alfabetiskt upp-
slagsverk med mer än 500 sökord inom området.
Utgiven 2019, antal sidor 700. Pris: 620 kr

RÄTT LÖN 2020 är en praktisk och lättanvänd handbok inom löneområdet. Boken berör 
löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. Rätt Lön 2020 är uppdaterad med nya 
reglerna om karensavdrag och arbetsgivar deklaration på individnivå. 
Utgiven2019, antal sidor 924. Pris: 620 kr

RÄTT SKATT 2020 vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning. Genom 
att slå upp ett begrepp i Rätt Skatt får man veta vad man behöver tänka på för att säkerställa 
att en transaktion eller annan händelse behandlas rätt vid inkomstbeskattningen. 
Utgiven 2019, antal sidor 664. Pris: 620 kr 

RÄTT MOMS 2020 innehåller mer än 500 sökord med råd och anvisningar för all form av 
handel. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med momsfrågor i sitt arbete. 
Utgiven 2019, antal sidor 1 000. Pris: 620 kr 

Passa på att köpa hela Rättserie-paketet
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5 fördelar med BL eBibliotek
  Alltid aktuell upplaga. Nya upplagor publi

ceras löpande. Du behöver inte kolla i bok
hyllan om du har senaste upplagan eller inte. 

  Aldrig svarslös. Böckerna täcker de fl esta 
 problemområden och situationer du ställs 
inför.

  Lätt att söka på ord och begrepp.

  Tillgång till ditt bibliotek var du än är, bara 
du är uppkopplad.

  Både bredd och djup. Allt från vardagliga 
rutinfrågor till övergripande frågeställningar.

Med en prenumeration på BL eBibliotek 
kommer du åt dina onlineböcker från vilken 
dator som helst, även när du arbetar utanför kon-
toret, t ex hos kund. Det är enkelt att söka bland 
informationen och materialet är länkat så att du 
lätt tar dig vidare till fördjupad information.
 Till en låg månatlig kostnad får du tillgång till 
ett e-bokpaket som passar dina behov. 
Du kan välja mellan följande varianter:

• Stora ekonomipaketet (23 titlar)
• Lilla ekonomipaketet (12 titlar)
• Personalpaketet (6 titlar)
• Aktiebolagspaketet (12 titlar)
• Enskild fi rma-paketet (7 titlar)
• Bostadsrätt-paketet (5 titlar)

BL eBibliotek
– uppdaterad information var du än är

För dig som arbetar med skatte, redovisnings och personal
frågor har vi fullmatade ebok paket som verkligen kan underlätta 
ditt dagliga arbete. Genom att du får tillgång till en otrolig bredd 
av uppdaterade onlineböcker kan du på ett snabbt 
och smidigt sätt hämta den information du behöver 
– i varje situation.  

� Alltid aktuell upplaga � Aldrig svarslös � Lätt att söka � Alltid tillgång � Både bredd och djup

99:-
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Titel Pris Pris e-bok

Aktiebolag .......................... 496 kr ... 249 kr

Anställda ............................ 496 kr ... 249 kr

Att avsluta en anställning .... 396 kr ... 199 kr

Avdrag ................................ 296 kr ... 149 kr

Bli rik långsamt! ................. 296 kr

Bokföring ........................... 396 kr ... 199 kr

Bokföring & bokslut  
i enskild firma ..................... 396 kr ... 199 kr

Bokslut och årsredovisning  
i mindre  aktiebolag – K2 ..... 496 kr ... 249 kr

Bokslutsanalys ................... 396 kr ... 199 kr

Bostadsrättsföreningar  ...... 396 kr ... 199 kr

Bouppteckning & arvskifte .. 396 kr ... 199 kr

Budget ............................... 296 kr ... 149 kr

Byte från enskild firma  
till aktiebolag...................... 396 kr ... 199 kr

Driva företag som pensionär 396 kr ... 199 kr

Eget aktiebolag................... 396 kr ... 199 kr

Ekonomiska föreningar ........ 396 kr ... 199 kr

Enskild firma ...................... 396 kr ... 199 kr

Fastighetsbeskattning ........ 396 kr ... 199 kr

Fastighetsmoms ................. 396 kr ... 199 kr
Från redovisningskonsult  
till rådgivare ....................... 496 kr ... 249 kr
Fåmansföretag &  
skatteplanering .................. 496 kr ... 249 kr

Företagets ekonomi ............ 396 kr ... 199 kr

Förmåner ........................... 396 kr ... 199 kr

Försäkringar ....................... 296 kr ... 149 kr

God man & förvaltare .......... 296 kr ... 149 kr

God man & förvaltare  
– problem & lösningar ......... 296 kr ... 149 kr

Handelsbolag ..................... 396 kr ... 199 kr

Hjälp! Skatteverket kommer  296 kr ... 149 kr

Ideella föreningar ................ 296 kr ... 149 kr

Jord- & skogsbruk ............... 396 kr ... 199 kr

Kulturarbetarboken ............. 396 kr ... 199 kr

Lönehandboken .................. 496 kr ... 249 kr

Marknadsför dig själv .......... 296 kr ... 149 kr

Marknadsföring .................. 396 kr ... 199 kr

Titel Pris Pris e-bok

Min bostadsrätt .................. 296 kr ... 149 kr

Moms ................................ 496 kr ... 249 kr

Moms för rese- och  
eventföretag ....................... 396 kr ... 199 kr

Pensionsplanering för  
företagare .......................... 396 kr ... 199 kr

Presentationsteknik ............ 296 kr ... 149 kr

Prissättning ........................ 396 kr ... 199 kr

Redovisa Rätt 2020 ............ 620 kr
Redovisning i bostadsrätts- 
föreningar ........................... 396 kr ... 199 kr

Revision i föreningar ........... 296 kr ... 149 kr

Rådgivning för  
redovisningskonsulter ......... 396 kr ... 199 kr

Rätt Arbetsrätt 2020 .......... 620 kr
Rätt Bolagsrätt 2020 .......... 620 kr
Rätt Lön 2020 .................... 620 kr
Rätt Moms 2020 ................ 620 kr
Rätt Skatt 2020 ................. 620 kr
Samboboken ...................... 296 kr

Samfälligheter .................... 396 kr ... 199 kr

Skattenyheter ..................... 296 kr ... 149 kr

Skatteplanering  
i enskild firma ..................... 296 kr ... 149 kr

Starta & Driva Företag ........ 296 kr ... 149 kr

Start up and run a business  
in Sweden .......................... 296 kr ... 149 kr
Stiftelser ............................ 396 kr ... 199 kr
Styrelsearbete i bostads  - 
rättsföreningar ................... 296 kr ... 149 kr

Styrelsearbete i föreningar .. 296 kr ... 149 kr

Testamentshandboken ........ 296 kr ... 149 kr 
VD-boken ........................... 496 kr ... 249 kr

Värdepapper  ...................... 396 kr ... 199 kr

Värdering av företag ............ 396 kr ... 199 kr

Ägarskifte i företag ............. 396 kr ... 199 kr

https://www.bjornlunden.se


Björn Lundén erbjuder små och medelstora företag smarta 
lösningar som hjälper dem att få ut mer av sitt företagande. Vi har 
varit verksamma i mer än 30 år och lärt oss vilka områden som 
företagare uppfattar som besvärliga. Utifrån den erfarenheten har 
vi tagit fram produkter och tjänster som förenklar, och som frigör 
tid för intäktskapande arbete.
 I den här katalogen ser du vårt utbud av böcker som förenklar 
ditt företagande. Men vi har även lättanvända program för bok
föring, fakturering, deklaration mm och kurser där du lär dig mer 
om det här med att driva företag.
 Gå till www.bjornlunden.se och läs mer.  
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Box 84, 824 65  Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | salj@bjornlunden.se  
www.bjornlunden.se | facebook.com/bjornlunden.se 

https://www.bjornlunden.se
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