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Porträttet:

Så har det blivit dags för det tredje 
numret av Runt hörnet. Denna 
gång kan du bl.a. läsa om Lars 
Lindström på 20-årsjubilerande 
LinSon Terminalteknik AB, som 
alltsedan starten varit kund till oss 
på Baker Tilly. I detta nummer 
flaggar vi också för att du som har 
aktiebolag inte ska missa att 
kvalificera dig enligt 3:12-reglerna. 
Dessutom passar vi på att ge en 
personlig presentation av en av 
våra delägare. 

Minns du varför vi valt att kalla 
tidningen Runt hörnet? Jo, för att 
företagare lever i en komplex värld 
med många lagregler och mycket 
information att förhålla sig till. Att 
se möjligheter och förebygga 
problem är vårt jobb – därför 
anstränger vi oss varje dag för att 
kika runt hörnet, tolka tecknen 
och dela med oss av analysen till 
våra kunder. 

Med denna tidning följer också ett 
blad där alla vi som jobbar på 
Baker Tilly Halmstad finns avbilda-
de med kontaktuppgifter. Detta för 
att vi allihop ska få en möjlighet att 
ställa oss bakom hälsningen till 
dig: God Jul & Gott Nytt År!

Hej och välkommen!

Lars Lindström

Det har varit ett hektiskt år för 
Lars Lindström. Hans företag 
LinSon Terminalteknik AB har firat 
20-årsjubileum och genomfört ett 
lyckat generationsskifte. Och själv 
har han nyligen utsetts till ”Årets 
Entreprenör” i det lokala näringsli-
vet av Halmstads kommun.  
 Att ha många bollar i luften 
samtidigt är å andra sidan inget 
ovanligt för denne tekniskt begåva-
de och idrottsintresserade man. 
Innan Lasse satsade 100 procent 
på företagandet, byggde han upp 
verksamheten vid sidan om sin 
heltidstjänst i Flygvapnet. 

LinSon är landets främsta leverantör av infor-
mationssystem till trav- och galoppbanor. 
LinSons nydanande teknik används för övrigt 
inte bara i Sverige, bolaget exporterar också 
sitt kunnande till Norge och Danmark. En del 
produkter har sålts till Tyskland och Malta – 
och några har letat sig så långt bort som till 
Kanada och USA.
 Som så ofta började även denna framgångs-
saga av en slump. En arbetskamrat på F14 
frågade teknikern Lasse om han ville jobba extra 
med att sköta tekniken på Halmstadtravet. 

Det ville Lasse, som redan efter den första 
tävlingshelgen erbjöds ett eget extrajobb.
 – Det var 1976 och jag insåg snabbt att det 
fanns stora förbättringsmöjligheter när det 
gällde tekniken på banan.

En utmaning blev startskottet
Vid sidan om att sköta tekniken runt spelet, 
började Lasse även att utveckla produkter som 
skulle förbättra informationen till publiken. 
Ett exempel är de digitala resultattavlor som 
använts i travet sedan 1981. Vid 1980-talets 
mitt kom Lasse i kontakt med ATG (AB Trav 
och Galopp), som gav entreprenören i honom 
en riktig utmaning. 
 – På den tiden hade alla trav- och galoppba-
nor egna oddsindikatorer och datasystem. ATG 
ville samordna tekniken och gav mig i uppdrag 
att bygga upp ett gemensamt system. 
 Samarbetet växte och snart ansvarade Lasse 
för ATG:s datasystem på alla trav- och galopp-
banor i södra Sverige. Fortfarande vid sidan 
om sitt ordinarie arbete i Flygvapnet.
 
LinSon startas, växer och anställer
1993 startade Lasse tillsammans med Kaj 
Sonesson bolaget LinSon i nuvarande form. 
Efter två år lämnade Lasse Flygvapnet och 
blev företagare fullt ut. 1997 anställdes 



Christer Biggén för att jobba med nätverksut-
veckling, två år senare anslöt Lasses son Johan 
Fernbrant för att bygga upp bolagets TV-tek-
nik. Sedan dess har LinSon växt ytterligare 
och sysselsätter idag 11 personer på heltid. 
Huvudkontor, tillverkning och demohall finns 
i Åled utanför Halmstad. Därtill har bolaget 
filialkontor och verkstad på Solvalla i Stock-
holm. Omsättningen har under de tjugo åren 
ökat från 0,5 Mkr till dagens drygt 30 Mkr.

Stort ansvar – bred produktmix
I teorin står ATG för tekniken runt totalisator-
spelet, medan banorna sköter informationen till 
spelarna. I båda fallen är det dock LinSon som 
ser till så att allt fungerar i praktiken. Bolaget 
svarar för drift och underhåll av ATG:s 1 500 
spelterminaler, nätverk och datarum på landets 
travbanor. Det är också LinSons egenutveckla-
de produkter – oddstavlor, tidtagningssystem, 
startsystem, målkamerasystem, domarsystem 
med TV-övervakning, med mera – som gör 
livet lättare för spelare och funktionärer under 
tävlingsdagarna ute på banorna.

Sponsring viktig marknadsföring
För att synas i travvärlden samarbetar LinSon 
med framstående kuskar som Patrik Sjöberg 
och Kenneth Haugstad. En annan partner är 
Johan Untersteiner, som 2008 satte nytt 
världsrekord (1.08,2) med LinSons namn på 
jackan – en bild som spreds över världen.
Även om verksamheten är geografiskt spridd, 
satsar LinSon lokalt i fråga om övrig sponsring. 
Och eftersom personalen delar Lasses idrotts-
intresse, faller det sig naturligt att samarbeta 
med lokala storheter som Halmstads Boll-
klubb, Handbollsklubben Drott, Halmstads 

Bordtennisklubb och Hylte/Halmstad Volley. 
Till nytta och glädje för alla. 

Nya produkter och nya marknader
Det är inte bara bolagets sponsring som går 
utanför hästsporten. Försäljning och uthyr-
ning av mobila storbildskärmar är en växande 
marknad, som öppnar många nya möjligheter. 
Skärmarna används bland annat för sargreklam 
på idrottsarenor och som bakgrund vid olika 
event. Det var också LinSons skärmar som 
syntes i Fanzone på Stora torg i Halmstad 
under Fotbolls-EM i somras.
 – Vi skapar gärna skräddarsydda lösningar 
för alla typer av informationssystem baserade 
på modern teknik, allt för att förstärka 
upplevelsen av att se ett evenemang ”live”. 

Runt hörnet: 
”Vi ska bli ännu bättre”
Efter vårens generationsskifte ägs LinSon nu av 
Christer Biggén och Johan Fernbrandt. Lasse 
kommer dock att finnas kvar som ”klok gubbe”. 
Och han vet hur man ska utvecklas framöver.
 – Jag tror på specialisering. Om var och en 
är riktigt bra inom sitt gebit, kan vi tillsam-
mans bli bäst totalt sett. Målet är att bli ännu 
bättre på det vi redan kan: teknik och logistik.
 Ambitionen att ständigt utvecklas har 
genomsyrat verksamheten från första stund 
och är en stor förklaring till att Lasse och 
LinSon nått den position man har idag: som 
Sveriges främsta leverantör av informations-
system för spel, sport och nöjen.

Nu när året går mot sitt slut är det hög tid för 
ägare till aktiebolag att planera sitt löneuttag. 
För inkomståret 2013 gäller att du kan ha en 
inkomst på ca. 426 000 kr utan att behöva 
betala statlig inkomstskatt (20–25 procent). 
Detta utgör den så kallade brytpunkten. 
Notera också att högsta pensionsgrundande 
inkomst för inkomstår 2013 uppgår till ca. 
456 000 kr. För lönedelar över det beloppet 
får man som anställd alltså ingen valuta alls 
för de ca. 31 procent i sociala avgifter som 
arbetsgivaren betalar.

Gör rätt – 
sänk skatten till 20 procent

Optimal lön för 2013 baseras på ungefärlig 
vinst för bolaget, utdelningsbara medel och 
bolagets lönesummor. Mot den bakgrunden 
bedöms ägarens lön i förhållande till bryt-
punkten och de s.k. 3:12-reglerna. Gör du rätt 
kan det finnas stora belopp att tjäna. Istället 
för att betala mer än 50 procent skatt på 
tjänsteinkomst, kan du få nöja dig med 20 
procent skatt på aktieutdelning! 

Planera löneuttaget fram till årsskiftet – 
3:12 reglerna föreslås bli ännu bättre!

Den möjliga utdelningen till bara 20 procent 
skatt kommer dessutom enligt ett regerings-
förslag nu att bli dubbelt så hög för de flesta 
ägare till aktiebolag. Observera att reglerna är 
tänkta att fungera på det här sättet, det är 
alltså inte fråga om aggressiv skatteplanering.

Ta hjälp med att räkna ut 
minsta lön

Som ägare till ett aktiebolag med anställda, 
kan du under vissa omständigheter få en 
väsentlig utdelning med bara 20 procent skatt 
om du själv tar ut en viss minsta lön. Dessa 
regler är snåriga, så ta hjälp av din revisor med 
att räkna ut vilken minsta lön du måste ha. 

Tips och råd:
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Baker Tilly Halmstad
Verksamheten i Baker Tilly Halmstad startade 
1996 och har efter hand utökats till att nu 
omfatta 26 medarbetare, varav 9 är delägare. 
Att vi är många delägare ser vi som en styrka 
då vi förvaltar och utvecklar vår verksamhet 
på lång sikt med ett personligt engagemang 
som främsta kännetecken.  
 
Vi arbetar främst med små och medelstora 
ägarledda företag och personerna bakom dessa. 
Vårt tjänsteutbud omfattar bl.a. revision, 
redovisning, ekonomisk rådgivning, skat-
tekonsultationer och företagsöverlåtelser. 

Vi tycker att vi har ett roligt och stimulerande 
jobb och vill gärna vidarebefordra den känslan. 

En kund som anlitar oss får inte bara en effektiv 
och kvalitativ tjänst utförd utan också en trevlig 
kontakt och en god relation – till nytta och 
nöje för båda parter!

Vi vill vägleda våra kunder så att de kan undvika 
misstag och få verktyg till att utveckla sin 
verksamhet. Därför är det viktigt för oss att 
vara väl förberedda – att titta runt hörnet och 
tolka tidens tecken.

Baker Tilly Halmstad är en del av Baker Tilly 
Sverige, som totalt har ca. 500 anställda vid ett 
50-tal kontor från Trelleborg i söder till Luleå 
i norr. Byråerna i Sverige ingår i sin tur i 
Baker Tilly International – världens 8:e största 
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revisions-, redovisnings- och rådgivningsorga-
nisation. Nätverket består av 150 likasinnade 
firmor med verksamhet i 120 länder och 
ca. 25 000 medarbetare totalt. Baker Tilly ger 
entreprenörsföretag av alla storlekar det bästa 
från två världar – servicekänslan och engage-
manget hos en lokalt ägd byrå i kombination 
med resurserna och specialistkompetensen i en 
global organisation. Det gör oss unika och det 
ger våra kunder trygghet och kompetens!

En av våra delägare:

Jessica Herrlin – en presentation
Jessica Herrlin är auktoriserad revisor och 
sedan hösten 2013 ny delägare i Baker Tilly 
Halmstad KB. Att det skulle bli ekonomi för 
Jessicas del var det aldrig någon större tvekan 
om. Innan hon träffade sin man och flyttade 
söderut till Halmstad, arbetade Jessica 
nämligen under flera år på ett större företags 
ekonomiavdelning i Göteborg. Väl i Halmstad 
blev det först ekonomistudier på Högskolan, 
sedan väntade yrkeslivet på nytt.
 – Sommaren 2005 tog jag steget över till ett 
arbete på Baker Tilly Halmstad. Här trivdes jag 
från första stund och här har jag blivit kvar.

Jobbet är en rolig utmaning
Jessica arbetar främst med revision, men känner 

sig även hemmastadd när det gäller rådgivning, 
koncernredovisning och deklarationer. 
 – Möjligheten att få hjälpa både små och 
stora kunder med olika uppgifter ser jag som 
utmaningen och det roligaste med mitt jobb.

En fritid fylld med aktiviteter
Med en idrottsintresserad familj blir det full 
fart även på hemmaplan för Jessica. Hon lade 
visserligen fotbollsskorna på hyllan för en tid 
sedan, men kontakten med idrotten finns kvar 
genom de två döttrarna, 6 och 9 år gamla. 
Båda två går på gympa – och spelar fotboll 
som sin mamma. 
 – Eftersom jag är gammal fotbollstjej blir 
det naturligt att vara tränare för tjejernas 

fotbollslag, vilket är jättekul.
 När hon känner behov av att varva ner eller 
hämta ny kraft, tar Jessica gärna en promenad 
eller fixar i trädgården hemma i Haverdal.
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Linda Bromberg
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 04
linda.bromberg@bakertilly.se

Lisa Lahti
Administratör
Telefon 035-19 03 50
elisabeth.lahti@bakertilly.se

Malin Persson
Revisorsassistent
Föräldraledig
malin.persson@bakertilly.se

Fredrik Wihed
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0709-30 13 40
fredrik.wihed@bakertilly.se

Johanna Bergström
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 11
johanna.bergstrom@bakertilly.se

Jan Carlsson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0708-21 14 40
jan.carlsson@bakertilly.se

Jessica Herrlin
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0708-21 97 56
jessica.herrlin@bakertilly.se

Stefan Svensson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0737-75 66 38
stefan.svensson@bakertilly.se

Eivor Carlén
Redovisningskonsult 
Telefon 0729-76 88 03 
eivor.carlen@bakertilly.se

Charlotte Falk
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0703-35 61 36
charlotte.falk@bakertilly.se

Viktoria Thorstensson
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 14
viktoria.thorstensson@bakertilly.se

Henrik Andersson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0709-80 00 44
henrik.andersson@bakertilly.se

Ann-Mari Sjöö Ekström
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0732-03 32 42
ann-mari.sjoo-ekstrom@bakertilly.se

Linda Sturesson
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0709-63 20 69
linda.sturesson@bakertilly.se

Helena Wallenborg
Auktoriserad revisor, delägare
Telefon 0708-98 88 71
helena.wallenborg@bakertilly.se

Ausra Zvirgzdauskiene
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 06
ausra.zvirgzdauskiene@bakertilly.se

Välkommen till oss på Baker Tilly i Halmstad.
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Välkommen till oss på Baker Tilly i Halmstad.

Helen Svensson
Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon 0706-77 64 32
helen.svensson@bakertilly.se

Dragan Cadjo
Revisorsassistent
Telefon 0708-22 05 77
dragan.cadjo@bakertilly.se

Marie Svensson
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 08
marie.svensson@bakertilly.se

Carola Unnerhed
Receptionist
Telefon 035-19 03 50
carola.unnerhed@bakertilly.se

Jennie Erhardsson
Redovisningskonsult
Telefon 0729-76 88 07
jennie.erhardsson@bakertilly.se

Josefine Strömberg
Redovisningskonsult 
Föräldraledig
josefine.stromberg@bakertilly.se

Ulrika Svensson
Revisorsassistent
Telefon 0729-76 88 13
ulrika.svensson@bakertilly.se

Peter Söderström
Revisorsassistent
Telefon 0706-92 69 34
peter.soderstrom@bakertilly.se

Tomas Norlander
Skatte- och ekonomikonsult
Telefon 0707-98 22 50
tomas.norlander@bakertilly.se


