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Visma Accounting Awards 2021: Årets
vinnare är Alcea och JDG Revision
Visma Accounting Awards delas ut för fjärde året i rad. Vinnarna tillkännagavs
idag på eventet Visma Now. Kundernas pris vanns av JDG Revision i Uddevalla
och Medarbetarnas pris gick till Alcea som har sina kontor i Åkersberga och
Norrtälje.
– Vårt mål på Visma Spcs är att leverera den bästa programvaran till
branschen för att skapa ett hållbart arbetsliv och företagande för
redovisningsbyråerna. Vårt jobb är att förenkla för byråerna i deras arbete
med att hjälpa Sveriges småföretagare att växa och skapa ännu fler jobb,
säger Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs.

Visma Accounting Awards instiftades 2018 och syftet med priset är att lyfta
och hylla redovisningsbyråer som utvecklar både svenskt näringsliv och sina
egna medarbetare.
Priset består av en halv dags workshop eller seminarium med Vismas
branschexpert inom redovisning och revision – Jan Söderqvist. I vinsten ingår
även resa, hotell och förberedelse. Prisutdelare var Charlotte von Sydow, vd
för Visma Spcs.
Vinnare av Medarbetarnas pris - Alcea
Juryns motivering Medarbetarnas pris:
Alceas medarbetare hyllar sin arbetsplats! Deras nomineringar till Visma
Accounting Awards beskriver en glädje och sammanhållning: “Det är den bästa
arbetsplats jag varit på. Grymma chefer och underbara kollegor. Det är riktigt kul
att gå till arbetet och teamkänslan är på topp. Vi hjälper alltid varandra om
någon har det stressigt. Fantastiska chefer som månar om personalen och visar
att vi är det viktigaste de har.” Alcea har förstått att medarbetare som känner sig
värdefulla och har roligt på jobbet, blir ännu bättre på att hjälpa Sveriges företag.
Vinnare av Kundernas pris - JDG Revision
Juryns motivering Kundernas pris:
Kunderna tycker verkligen om den här byrån, där kompetens och service går hand
i hand. “Mycket serviceinriktade och lyhörda. Deras engagemang och råd har
betytt mycket för oss som företag. Fantastiskt kompetens, noggranna och ett nytt
modernt tänk och arbetssätt.”, är några omdömen. JDG Revision finns verkligen
där för sina företagare som i sin tur kan bygga Sveriges företag.
Juryn som har utsett årets vinnare har bestått av Charlotte von Sydow, VD,
Kajsa Lüning, HR Manager, Linda Olsson, affärsområdeschef för
redovisningsbranschen, Boo Gunnarson, företagarexpert. Samtliga i juryn är
från Visma Spcs.
Om Visma Accounting Awards:
Sveriges bästa redovisningsbyråer hjälper företagare att utvecklas och nå sina
mål. De bygger också arbetsplatser med en fantastisk kultur som stöttar

medarbetarna i att nå sin fulla potential. Priset delas varje år ut till den byrå
vars kunder eller medarbetare på bästa sätt berättar hur byrån lever upp till
andan i Visma Accounting Awards.
För mer information, kontakta gärna:
Charlotte von Sydow, vd för Visma Spcs
Tel. 070-392 01 22
Mail. charlotte.von.sydow@visma.com
Maria Nickolausson, Creative leader & Head of Partners Accounting Office,
Visma Spcs,
Tel.070-377 77 58
Mail. maria.nickolausson@visma.com

--------------------Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare
och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och
organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors
vardag. Med 14 000 anställda, 1 135 000 privata och offentliga kunder i
Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning
på 1 995 miljoner euro de senaste tolv månaderna, är vi engagerade i att
göra morgondagen bättre än idag. Besök oss på visma.se.
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