
Jubileumsåret 2018
Under våra 50 år har det hunnit hända mycket!
Många förknippar oss kanske med bokföringstjäns-
ter för lantbrukskunder i Vadstenatrakten men vi har 
under åren växt både geografiskt och inriktnings-
mässigt. Vi har en bred kundkrets inom många olika 
sektorer runt om i Östergötland, men även i hela 
Sverige.

Vi är stolta över den personal vi har och har haft 
under dessa 50 år, alla är engagerade i arbetet och 
väldigt duktiga på sina arbetsuppgifter. Det är tack 
vare dem som vi finns kvar på marknaden!

Under många år har man pratat om att digitalise-
ringen kommer ”ta död på” redovisningsbranschen, 
men det har ännu inte hänt. Självklart bidrar digita-
liseringen till att vi och våra kunder kan arbeta på ett 
annat sätt och effektivisera vissa delar i processen. 
Men det gör även att vi kan ta in nya kunder där 
arbetet behöver ske på distans på olika orter i landet. 
Och man ska inte glömma bort att den personliga 
kontakten fortfarande är viktig för många, möjlighe-
ten att diskutera och rådfråga.

Stort tack till personal, kunder och samarbetspart-
ners för 50 härliga år – vi ser fram mot minst 50 år 
till.

Styrelsen i Vadstena Bokföringsbyrå

Välkommen till 
Vadstena Bokföringsbyrå

Vi är specialiserade på allt 
inom ekonomi, skatterådgivning och 

juridik för små och medelstora företag, 
redo att hjälpa till. 

Kunden i fokus
Vi skräddarsyr våra uppdrag utifrån

kundens behov och verksamhet. 

För oss är det viktigt att hitta ett bra samarbete 
som är så effektivt och lätthanterligt som möjligt. 
Vi ser till att hålla oss uppdaterade på teknikens 

utveckling och kan erbjuda en rad olika 
digitala lösningar såsom;

 l Skanning l Tolkning 
 l Automatiska överföringar 
 l Systemintegration l Osv.

För företagaren 
 l Redovisning l Bokslut l Deklaration 

 l Generationsskiften och andra 
juridiska tjänster l Fastighetsvärdering

 l Rådgivning i arrendefrågor
 l Fastighetsjuridik 

 l Fastighetsförmedling genom Areal

50 år
1968 - 2018

VADSTENA
Storgatan 34

592 21 Vadstena
tel 0143-125 00

LINKÖPING
Gumpekullavägen 8

582 78 Linköping
tel 013-24 20 00

vadbok.se

Välkommen till 
Vadstena Bokföringsbyrå

Jubileumsfolder_VBB_50 år_180612.indd   1 2018-06-12   09:27:39



1990
Stor skattereform
Kapital- och reavinstskatt 30 %
Förmögenshetsskatt 1,5 %

1969
Moms införs, 10 % 
Åkermarkspris 10 000 kr/ha
4 medarbetare

1979
Flyttar till Storgatan 34
Åkermarkspris 20 000 kr/ha
9 medarbetare

1968
Vadstena Bokföringsbyrå startas av 
Christer Edvardsson, Lennart Ramå och 
Henry Nord

1989
Förenklad deklaration införs
Åkermarkspris 40 000 kr/ha
12 medarbetare

1998
Moms 25 %
Åkermarkspris 70 000 kr/ha
15 medarbetare

2004
Arvsskatt avskaffas helt

2007
Förmögenhetsskatt avskaffas helt

2008
Öppnar kontor i Linköping
Åkermarkspris 200 000 kr/ha
20 medarbetare

2017
Åkermarkspris 300 000 kr/ha

2018
50-års jubileum
10-års kalas i Linköping
22 medarbetare

1968 - 2018
1970
Skattereform
Inkomstskatt sänks

1978
Marginalskatt 86 %
Moms 17,1%
Pomperipossadebatt

1988
Marginalskatt 75 %
Moms 19 %

2003
Areal bildas

50 år
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