BUTIK • DRIVMEDEL
REDOVISNING • FINANS

NYTT
Ett nyhetsbrev från ÅFA AB nr 1 2021

ÅFA LADDAR

– för nya kunduppdrag

Hamam Oriental har
ordning på siffrorna

ÅFA:s nya redovisningschef rullar in

Vi tar hand om
löneadministrationen
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VÅR I LUFTEN!
NU KAN VI förhoppningsvis snart skönja
ljuset i tunneln och känna vårvärmen i takt
med att vaccinet når ut i bredare grupper.
Att börja leva lite mer normalt, inte bara
jobba hemifrån, och börja umgås är något
som vi längtat mycket efter och vi vill få
lägga pandemiåret bakom oss.
ATT ARBETA DIGITALT har slagit igenom
stort i samhället, men kan aldrig ersätta det
fysiska mötet när vi träffas för att knyta
kontakter ha kunskapsutbyte och göra upp
affärer. Företagsstöden ligger fortfarande
kvar för att hjälpa oss igång, återstarta
ekonomin och ge den skjuts framåt som
behövs för de företagare som drabbats
hårt och gått på sparlåga. Där kan vi på
ÅFA hjälpa till om ni har behov av stöd och
vägledning.
ÅFA REDOVISNING HAR utökat och rekryterat
en ny redovisningschef. Linda Thorsell är
auktoriserad redovisningskonsult, affärsrådgivare och brinner för digitalisering. Tillsammans med kollegorna på redovisningen
är hon laddad att ta emot nya uppdrag
inom lön och redovisning, samt underlätta
vardagen för våra kunder.
HOS VÅRA LEVERANTÖRER på drivmedel
händer det spännande saker och vår samarbetspartner OKQ8 storsatsar på sina IDS
anläggningar med ökad tillgänglighet som
är riktade till vår bransch. Med sin
hållbarhetsprofilering erbjuder de HVO
till våra kunder som vill sänka koldioxidutsläppen och köra miljövänligt, samt även
laddning av elfordon.
JAG VILL OCKSÅ tipsa om den tillfälliga
skattefria gåvan till anställda. På grund av
pandemin kan arbetsgivare även i år ge
anställda en extra gåva på 2 000 kr inkl.
moms. Passa på att visa personalen lite extra
uppskattning.
Fortsätt vara rädda om Er i vår och gå ut
och njut av vårsolen.

Mia Sjögren, vd ÅFA AB
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Välkommen till en
skönare värld
När Ziya Gürsoy lämnade Turkiet för kärleken bar han med
sig en dröm att ta den tusenåriga traditionen hamambad
till Sverige. För tio år sedan blev drömmen verklighet då
han med sin fru Eva startade Hamam Oriental i Bredden,
Upplands Väsby.

Ett besök på Hamam Oriental är berikande för kropp och själ.

– Vår verksamhet handlar om en
upplevelse att leva på länge, menar
Ziya Gürsoy. Här blir man avslappnad,
glad, positiv, ren, len och mjuk. De
som badar hamam säger sig bli som
pånyttfödda, man lämnar sina bekymmer här och går med lättare steg vidare
i livet. Det handlar om en renande
effekt för kropp och själ.
Hamam Oriental är en turkisk oas
med ångbastu, varm marmorhäll för
behandling med skuminpackning och
skrubbning, samt den djupgående och
effektiva turkiska massagen. Här bjuds
en spa-upplevelse utöver det vanliga.
– Många har uppfattningen att
turkisk massage är ganska brysk.
Men här jobbar vi mer försiktigt och
inkännande. Vi behandlar även med
koppning vilket är en vakuumteknik
som går på djupet och förbättrar blodcirkulationen.
ÅFA TAR HAND OM REDOVISNINGEN
ÅFA har haft Hamam Oriental som
kund i drygt ett år och sköter det mesta
inom redovisning, såsom bokföring,
leverantörsbetalningar, löner, avstämningar och bokslut.
– Jag hade ständig otur med min
dåvarande bokföringsbyrå när jag
träffade Gülisar Yasar som värvade
mig till ÅFA. Idag är Eva Ekblom min
kontakt hos ÅFA och det fungerar
väldigt bra. Jag gillar även vd Mia
Sjögren som är mjuk och pålitlig,

som chef själv ser jag henne som en
förebild.
– ÅFA är riktigt grymma på skatteregler och annat så jag känner mig
trygg med dem. De ger mig så mycket
mer och den rådgivning jag får är guld
värd. Det är mycket jag själv inte tänker
på där de väcker och vägleder mig,
exempelvis när det handlar om vinstutdelning och hur jag bäst kan göra.
– Den digitala hanteringen med
Fortnox kopplad till mitt kassasystem
flyter på bra efter lite inkörningsproblem i början. Med ÅFA:s hjälp
sparar jag tid och de timmarna kan
jag lägga på att utveckla mina affärer
och franchisekonceptet jag är på väg
att sjösätta, säger Ziya Gürsoy.

Ziya Gürsoy med sin fru Eva.
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ÅFA:s nya
redovisningschef

Tommy Åström ser till att Lars Bylund och Lars Kokk har HVO i tanken.

Egen tank säkrar
tillgång till HVO100
Bylund & Kokk har specialiserat sig på transportlösningar till
byggföretag, maskinuthyrare och brädgårdar i Storstockholm
med omnejd. Samarbetet med ÅFA som leverantör av drivmedel började redan i mitten av 90-talet och då var det kort
och IDS som gällde. Idag har ÅFA försett företaget med en
egen HVO-tank från Colabitoil.
Med ett hundratal fordon i flottan, i
huvudsak kranbilar, är såväl pris som
leveranssäkerhet avgörande för företaget.
– Det har fungerat bra under alla år
och med HVO-tanken här på gården
vart det världsklass, uttrycker Lars
Kokk. Det blir allt fler kunder som
kräver 100 procent HVO och begär
kopior på fakturorna vi får. Nu kan
vi tillgodose kundkraven och har säkrat
upp tillgången med en egen tank. Det
sitter en pejl i den så Colabitoil sköter
om fyllning per automatik.
– Vi har en omsättning på ungefär
60 kubik i månaden på tanken och
det svarar för cirka hälften av allt vi
tankar. Sedan har vi kort via ÅFA för
övrig förbrukning.
BYLUND & KOKK HAR SIKTET FRAMÅT
På frågan om hur samarbetet med
ÅFA har fungerat under åren, svarar
Lars Bylund:

– Det har fungerat klockrent, ÅFA
är serviceminded och vi pratar samma
språk. De är lätta och bra att ha att
göra med och snabba på återkoppling,
vilket är enormt viktigt. Här är det
snabba svängningar och vi måste
komma vidare, så de problem som
dyker upp måste lösas direkt.
Priset på drivmedel är naturligtvis
viktig med hundra fordon som ska rulla.
– Vi har gjort en sammanställning
med konkurrerande aktörer och vet
att vi får drivmedel till en vettig peng,
berättar Lars Bylund.
Vad är då nästa steg i samarbetet
mellan ÅFA och Bylund & Kokk?
– Vi har ett tiotal bilar stående i
Vällsta, så vi behöver kanske en tank
där förr eller senare. Vi har även fått
prisuppgift på en egen tank för AdBlue här i Vallentuna, integrerad med
HVO-tanken. Då har vi allt samlat
här och ingen behöver åka en omväg.

Vi har den stora glädjen att hälsa
Linda Thorsell välkommen till ÅFA.
Förutom själva chefsrollen kommer
Linda arbeta med att få in nya uppdrag från företag som är i behov av
duktiga redovisningskonsulter.
För ÅFA som redovisningsbyrå är det
viktigt att ha hög kompetens inom företaget. Här kryssar Linda Thorsell i alla
rutor. Hon är auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare
med diger erfarenhet.
– Jag blev rekommenderad att söka
jobbet och jag känner mig väldigt välkommen här, säger Linda. Arbetet innebär att jag får jobba med jättetrevliga
kollegor. Dessutom får jag sätta min
egen prägel på arbetet.
– Mitt fokus kommer ligga på rutiner
och struktur, framför allt att gå mot mer
digitalisering. Jag gjorde den resan på
min förra arbetsplats så jag vet att det
går. Det handlar om att få till ett bra
flöde som gör det lättare att arbeta för
oss och våra kunder, utan en massa
tunga pärmar att hantera.
LINDA TAR HOJEN TILL JOBBET
– Jag gillar att åka mc och det kommer
att bli många turer med min HD när
vädret tillåter. Det blir nog motorvägen
från Enköping där jag bor till jobbet och
hem tar jag de trevligare småvägarna,
berättar Linda.
De som känner Linda framhåller
framför allt att hon är en glad och social
person med många järn i elden. Hittar
man inte henne på gymmet eller på hojen,
så gör man det i svampskogen eller
gärna på luffen i den grekiska övärlden.
ÅFA – TJÄNSTER INOM ÅKERI OCH ENTREPRENAD | 3

Roxx Produktion AB
Box 164
598 23 Vimmerby

Returadress:
ÅFA AB
Fagerstagatan 6
163 53 Spånga

Lönsamt att
lägga ut lön

OKQ8 ställer om för en fossilfri framtid och där har bolaget kommit
långt. Man sätter upp laddstolpar på OKQ8-stationer, solenergin tas tillvara och HVO100 rullas ut på allt fler stationer. Ekipage ute på vägarna
kommer dessutom att få tillgång till många fler IDS-stationer.

Storsatsning på hållbarhet
och IDS-stationer

Det är många fällor ett företag kan
hamna i om man inte har koll på allt
kring lön.
– Oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte så måste man ändå
rätta sig efter mycket, säger Eva
Sönnerfors som är auktoriserad
redovisningskonsult på ÅFA. Blir det
fel är det oftast den anställde som
blir drabbad. De flesta synar inte
sina lönespecifikationer så noga, utan
litar på att arbetsgivaren gör rätt.
– Det gäller att kunna allt kring
förmånsbilar, kostförmåner, sjukvårdsförsäkringar, telefonersättningar
och mycket mer. Har någon varit
föräldraledig, hur många dagar är
då semesterlönegrundande och hur
många semesterdagar får den anställde nästa år. Allt det här är inte
så lätt som man kan tro att hantera.
TRYGGHET FÖR FÖRETAGET OCH
DEN ANSTÄLLDE
– Vi tycker det är kul att göra lön och
vi är riktigt bra på det. Ute på ett
företag kan det kännas mer som en
belastning, menar Eva Sönnerfors.
Vi kan komma ut och vara företagets
lönekontor eller så sköter vi det helt
digitalt, så välkommen till ÅFA med
företagets löner.

ENERGI FÖR MILJÖN
– Med vårt utökade erbjudande av Neste
MY Förnybar Diesel (HVO100) sänker vi
koldioxidutsläppen markant jämfört med
fossil diesel. Det är den miljövänligaste
dieseln på marknaden och innehåller inte
någon palmolja. Vi har även GoEasy Diesel
Bio+ med upp till 42 procent förnybart
bränsle, varav 35 procent HVO.
Ett led i OKQ8:s satsning på hållbarhet
är solenergi där bolaget både levererar
grön el och installerar paneler. OKQ8 har
även ingått ett samarbete med Skellefteå
Kraft avseende leverans och uppsättning
av supersnabbladdare.
– Är du en leverantör av frakter och vill
göra en satsning för miljön ska du välja
oss. Vi ligger långt framme och du får
en fin miljöprofil på ditt bolag, avslutar
Anders Haraldsson.
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Följ oss i våra
sociala medier!

Anders Haraldsson ser en
ljus framtid för IDS.
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Allt kring lön har blivit mer
komplext och omgärdas av ett
stort regelverk. Utöver själva lönearbetet är det en hel del administration och formalia som ska
hanteras, exempelvis rapportering
till myndigheter, Collectum, Fora
med flera. Allt det här är ÅFA
experter på att hantera.

www.roxx.se

Eva Sönnerfors är en klippa vad gäller lön.

– IDS var ett begrepp tidigare och den
platsen ska vi återerövra, säger Anders
Haraldsson som är account manager på
IDS. I år kommer vi att ha 10 till 15 nya
IDS-stationer att tanka på med HVO100
och ytterligare 9 befintliga stationer
kommer få den förnybara dieseln.
I slutet av året kommer IDS ha över
70 stationer i landet och den utbyggnaden
fortsätter. Varför gör då OKQ8 och IDS
denna satsning?
– Ska man vara med i matchen måste vi
gå ”all in” med erbjudande i världsklass.
Med OKQ8 och IDS har vi Sveriges bästa
täckning av fossilfri diesel. IDS borgar även
för gott om utrymme för stora ekipage. Med
våra höghastighetspumpar kan man fylla
upp 1000 liter på 7–8 minuter och sedan
vara iväg igen.
– En viktig del i det här är att våra IDSkort är skyddade mot skimming och att de
även har accept på utvalda OKQ8:s stationer.
Med korten följer en mjukvara där man kan
styra, begränsa och blockera korten precis
som man vill. Som ägare av IDS-kort kan
man känna sig trygg hela vägen.

