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Affärshälsa
Komplexiteten i näringslivet ökar. Trender som globalisering,
hållbarhet och digitalisering skapar nya utmaningar och
möjligheter, samtidigt som förändringar i lagstiftning och
regelverk kräver insikter och specialkunskap för att hanteras
på bästa sätt.
Det gäller att förstå var verksamheten är sårbar och minimera riskerna men
framför allt se hur man skapar utveckling och tillväxt – oavsett var i livscykeln ditt
företag befinner sig.
Affärshälsa är vårt samlade erbjudande av proaktiv rådgivning till mindre och
medelstora företag. Våra revisorer och konsulter håller dig uppdaterad kring
nyheter som påverkar din verksamhet och föreslår lämpliga åtgärder för att möta
förändringar på marknaden eller i regelverk. På så sätt kan vi bidra till att skapa
sunda företag som håller alla delar av verksamheten i trim och har styrka att ta sig
till nästa nivå.
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Revision

Revision
Riskanalys och intern kontroll
Processkartläggning/granskning
Tillämpning av redovisningsregler
Hållbarhetsrevision och hållbarhetsredovisning
Bolagsstyrning

För en organisation är revisorn viktig som garant för den finansiella rapporteringen
och samtidigt tillgänglig i rollen som betrodd rådgivare. En revision som är säker,
effektiv och proaktiv skapar också andra värden där företaget kan identifiera
utvecklingsbehov och stärka sina relationer med investerare, banker och andra
intressenter.
Vi identifierar risker och potentiella problem så att

Revisionsprocessen är konstruktiv, korrekt och objek-

åtgärder kan göras i tid och säkerställer att inga över-

tiv med fokus på de områden som är viktiga för er

raskningar uppkommer vid den finansiella rapporte-

och er finansiella rapportering. Vi presenterar även

ringen. Förståelsen för er verksamhet, bransch och

förslag på förbättringar och informerar om nyheter

de finansiella risker som är kopplade därtill är central.

som är relevanta för er.
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Ekonomitjänster

Redovisningstjänster
Löpande redovisning
Bokslut och årsredovisningar
Koncernredovisning
Kund- och leverantörsreskontra
Tolkning av redovisningsregler (K2/K3/IFRS)
Deklarationer
Lönetjänster
Projekt- och resursstöd
Outsourcing
Tillfällig controller och ekonomichef
Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar
Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk rapportering
Budgetering och uppföljning
Likviditetsstyrning/working capital
Optimering av bokslutsprocess/finansiell rapportering
Ekonomihandbok

Ekonomi- och redovisningsinformation är en kritisk faktor för att kunna fatta beslut
i alla verksamheter. Informationen måste vara korrekt, lätthanterlig och tillgänglig
i rätt tid. Rätt åtgärder, analyser och rutiner kan bespara företaget många onödiga
kostnader. Ibland räcker förvånansvärt enkla insatser för att skapa effektivare och
smartare affärsrutiner.
Våra konsulter har erfarenhet från olika typer av

arbetsprocesser via webbaserade lösningar för full

bolag och kan hjälpa er att förbättra arbetsrutiner

transparens och tillgänglighet. Vi har ett antal färdiga

inom ekonomifunktionen, bokslutsprocessen och

lösningar specialanpassade för bland annat bostads-

rapporteringen. Vi kan bistå på alla nivåer när du

rättsföreningar, franchise-verksamheter och ägarledda

behöver förstärka din ekonomifunktion. Ibland krävs

bolag.

också särskilda insatser, vid till exempel införande
av nya system, kraftig tillväxt eller internationell
expansion.
Du kan låta oss ta hand om hela eller delar av

Vi kan också placera resurser på plats hos ditt företag
när du behöver täcka upp vid arbetstoppar, under
tidsbestämda projekt eller om ni har behov av viss
specialistkompetens under en period.

ekonomifunktionen. Vi delar information och
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Skatt

Företagsbeskattning
Ägarbeskattning
Individbeskattning
Flytt av personal - skattemässiga konsekvenser
Incitamentsprogram
Fastighetsbeskattning
Moms, tull och indirekta skatter
Transfer pricing
Deklaration

Skattelagstiftningen förändras ständigt, i Sverige och internationellt. Oavsett var du
bedriver din verksamhet kan komplexiteten göra det svårt att överblicka och vara
uppdaterad med gällande regler och förutsättningar. Samtidigt är skatteoptimering
en förutsättning för att behålla konkurrenskraften.
Vår breda erfarenhet från arbete med företag i alla

Vi har lång erfarenhet av rådgivning till mindre och

delar av livscykeln och från olika branscher gör att vi

medelstora företag och har utvecklat ett särskilt,

har en djup förståelse för vilka regler som påverkar

proaktivt koncept med fokus på helhetssyn och

verksamheten i varje given situation. Det är viktigt

värdeskapande för företaget och dess ägare. Med vår

redan från dag ett då du skapar plattformen för ditt

förståelse kan vi identifiera och förutse skattemässiga

företagande, baserad på parametrar som till exempel

risker och möjligheter.

ägarstruktur, nationella och internationella expansionsmål eller behov av extern finansiering.
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Affärsrådgivning

Strategi och affärsplan
Ekonomistyrning och lönsamhetsanalys
Riskanalys/riskhantering
Ägarfrågor
Värderingar
Förvärv och avyttringar
Due diligence
Ägarförändring/generationsskifte
Omstrukturering
Styrelsefrågor
Affärsjuridik

I dagens föränderliga affärsklimat blir frågorna alltmer komplexa, branschspecifika
och anpassade efter marknadssituation. Att genomlysa och utveckla verksamheten
är ständigt aktuellt för alla företagsledningar och ägare.
Vi kan assistera med allt från analys av nuläge och aktuella behov till att genomföra de förbättringsprojekt som
tar ditt företag till nästa nivå. Vi har stor erfarenhet från alla branscher och storlek på företag, från de största
noterade bolagen globalt och i Norden till mindre familjeägda bolag.

Strategi och affärsplan

Ägarfrågor

Företag behöver ständigt se över och förnya både

En utmaning för många företagsägare är att redan

sina strategier och det operativa arbetet. Det kan

från början skapa rätt struktur för att optimera

till exempel handla om upprättande av besparings

ägandet under företagets hela livscykel. Det kan ha

program av olika omfattning och komplexitet eller

stor påverkan på till exempel skattesituation och

hur man optimerar sin logistik. Nyckeln till framgång

möjlighet till utdelning. Vid ett eventuellt ägarskifte

är att prioritera rätt mellan tillväxt, konsolidering och

startar en komplicerad process som involverar många

andra strukturella målsättningar. Med väl beprövade

civilrättsliga överväganden som kan vara avgörande

analysmetoder och egenutvecklade verktyg arbetar vi

för en framgångsrik transaktion.

nära dig för att utveckla innovativa lösningar och ge
stöd när utmanande beslut ska fattas.

Ekonomistyrning och lönsamhetsanalys

Oavsett i vilken situation du som ägare befinner dig
kan vi ge råd om lämpliga strukturer samt utarbeta
relevanta avtal och dokument.

God ekonomistyrning handlar inte enbart om att
mäta omsättning och resultat utan även om att följa
väsentliga nyckeltal och tendenser. Vi hjälper dig med
proaktiva åtgärder som gör att du får signaler om
eventuella trendbrott i god tid och ger dig nödvändigt handlingsutrymme.

Riskanalys/riskhantering
En riskanalys bör kombinera ett genomtänkt och
strategiskt risktagande med riskminimering. Det ger
bland annat lägre kapitalkostnader, lägre försäkringskostnader, förbättrade beslutsunderlag och
ökad riskmedvetenhet. Vi hjälper företagsledningar
och styrelser med att upprätta riskanalys och en
väl fungerande process för företagsövergripande
riskhantering.
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