(Företagspresentation LRF Konsult:)

LRF KONSULT
Hjälp till utveckling

Du vill ha mer tid?
Vi tar hand om arbeten som stjäl din tid. Jobb som måste göras men som kanske inte kräver
att det är just du som utför dem. De tråkiga delarna av ekonomijobbet, t ex. Vi sköter din
bokföring, din fakturering, din redovisning och din deklaration. Vi lägger upp tidsparande
rutiner och ger dig tillgång till ny, avancerad teknik.
Fördelarna är många:
Du får tid över att göra det du är bra på. Du kan utveckla företaget, ta hand om kunderna, ta
hand om personalen, ta hand om din familj. Samtidigt som specialister tar hand om det som
inte är din paradgren. Resultatet blir alltså en effektförbättring på två håll.
Dessutom kan du utnyttja teknik och kunskap som annars bara storföretag har råd att skaffa.
Och du betalar bara för det du använder. Inga fasta kostnader, ingen dötid.
Exempel på tjänster: Bokslut, budget/prognos, deklaration, skatteutredningar, m m.

Du vill ha bättre ekonomi?
God ekonomi, själva grundbulten i egenföretagandet; det du jobbar med varje dag. Men hur
duktig och hur flitig du än är så kan det ibland vara nyttigt att ta hjälp utifrån. Av någon som
kan se på din verksamhet från en annan vinkel med fräscha ögon.
På LRF Konsult är vi ca 1 200 ögonpar som kan titta på din ekonomi. Inte alla på en gång
men vi kan ta hjälp av varandra och dela med oss av erfarenhet från andra i din situation.
Konkret då, vad gör vi?
Vi effektiviserar dina affärsrutiner och ser till att kundorder, inköp, lagerhantering m m löper
smidigare. Vi ser till att du får rätt betalt i rätt tid och att du undviker ränteförluster.
Vi bevakar din skattesituation – både din privata och företagets – och ser till att du inte
betalar för mycket i skatt. Vi uppdaterar dig med nya regler och hjälper dig att planera och
agera i god tid. Vi jagar kostnader i varje vrå och täpper till onödiga utgiftshål.
Men vi hjälper dig också att jaga nya och större intäkter. Med analyser och rådgivning kan vi
stärka din konkurrenssituation. Vi tillför kunskap och verktyg för kalkylering och prognoser.
Vi hjälper dig att utveckla det du har och att hitta nya produkter för nya marknader.
Exempel på tjänster: Budget/prognos, EU-rådgivning, företagsanalys, pensionsanalys,
utbildning, skatterådgivning, m m.

Du vill ha större trygghet?
Egenföretagaren är sin egen lyckas smed. Och sin egen olyckas. Ingen annan tar ansvar för
vad som händer när du blir gammal, om du blir sjuk, om verksamheten går dåligt, om du
hamnar i tvist, om månen trillar ner, o s v.

Det goda är att du enkelt och ekonomiskt kan styra över allt detta. Om du får rätt hjälp.
Den som själv försökt sätta sig in i all juridik kring egenföretagandet, vet att det inte är
någon lek. Alla skatteregler, avtalsregler, EU-regler, sjukförsäkringsvillkor m m, kräver
tolkningsförmåga och ständig uppdatering.
På LRF Konsult har vi 1200 experter på just detta. Och de kan dessutom ta hjälp av våra
ekonomiska experter och våra affärsutvecklare för att ge dig fulländad rådgivning.
Det brukar mynna ut i att du får mer pengar över till pensionen, att du får reserver för dåliga
tider, säkra papper i alla överenskommelser, skydd för efterlevande och annat som ger god
nattsömn.
Exempel på tjänster: Affärsavtal, bodelning, bolagsbildning, fastighetsmäkleri,
fastighetsförvaltning, försäkringsrådgivning, generationsskiften, pensionsanalys,
testamenten, m m.

Du vill ha kontakt?
LRF Konsult arbetar med alla typer av ägarledda företag i alla branscher. Vi finns på över 125
orter i Sverige. Du når oss på vårt gemensamma telefonnummer 0771 – 27 27 27, via e-post
på info@konsult.lrf.se och på www.konsult.lrf.se där du även hittar adresser till alla kontor.
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