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Lönsamma företag tjänar
pengar på allt de gör

 De mest lönsamma företagen är nästan alltid de som tjänar pengar
på allt de gör. De flesta företag tjänar dock bara pengar på delar av
verksamheten. Resten går med förlust – ofta utan att ledningen
ens vet om det. Läs om varför och hur du kan undvika detta. Varför
tjänar man inte pengar på alla delar av företaget: Man saknar en …

  
I vårt samarbete med entreprenören Carsten von Otter lyfter vi
fram ännu en intressant artikel från hans blogg. Den här gången
handlar det om hur ditt företag kan bli mera lönsamt. Här hittar du
garanterat flera bra tips! 

  
Varför tjänar man inte pengar på hela verksamheten

Bra alternativ till budget
I dagens komplexa omvärld är det hart när omöjligt att arbeta med
resultatbudget i ett företag. Det enda du kan vara säker på är att du
inte kommer hålla den. Du kommer att hamna över eller under
budget.

  
I samband med en företagsöverlåtelse och en beräkning av ditt
bolags värde är det ändå viktigt att försöka ge en bild av bolagets
framtida resultat. Länia Företagsförmedling stöttar dig för att ge ditt
bolag ett så riktigt marknadsmässigt värde som möjligt så att du
gör en välförtjänt god och pålitlig affär.

  
Åsa Jansson har i tidningen Säljaren skrivit en intressant artikel om
"Budgetlös styrning", som är ett sätt att ha järnkoll på bolaget, men
utan budget. Klicka på länken nedan och läs!

  
Bra alternativ till budget

Månadens tips!!
 
Se över kompanjonavtal, inte självklart med substansvärde!

  
När två eller flera kompanjoner äger företag tillsammans är det
vanligt att delägarna har ett kompanjonavtal som reglerar viktiga
frågor kring företagandet. Aktieägaravtal är en typ av
kompanjonavtal. Kompanjonavtalet brukar reglera vad som händer
vid dödsfall, om någon delägare skiljer sig eller blir långvarigt sjuk,
det kan vara platser i styrelsen och så vidare. 
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En annan sak som vi tycker bör finnas i ett kompanjonavtal, men
som långt ifrån alltid finns, är en värderingsprincip för bolaget. Vad
är bolaget värt? Det kan vara fråga om en planerad eller oplanerad
försäljning. Vi kan tänka oss att en delägare har avlidit och de
efterlevande ska ha ut den bortgångnes del av värdet på bolaget.
Hur gör man då? I det läget är det naturligtvis väldigt bra om det
finns en överenskommelse i ett kompanjonavtal om hur bolaget
ska värderas.

  
Kanske något för dig att kolla upp?

 Läs om företagsvärdering

Länia Stockholm
På vårt regionkontor i Solna är vi flera företagsmäklare som verkar
över hela Stockholms län. Vi finns även på plats i Södertälje och
Uppsala. Kontakta gärna någon av oss med dina frågor kring
företagsöverlåtelser eller företagsvärderingar.

  
Länia Stockholm, Solna torg 19 5tr, 171 45 Solna 

 Tel: 08-23 06 50 
  

• Erik Toll, 070-728 76 28, erik.toll@lania.se 
 • Lars-Ove Nyrén, 08-449 25 65, lars.nyren@lania.se

  
• PO Bjurenfors, 070-870 47 75, po.bjurenfors@lania.se

 • Michael Karlsson, 073-650 74 87, michael.karlsson@lania.se
 • Olle Lindkvist, 070-359 05 30, olle.lindkvist@lania.se

 • Claes Trozelli, 070-550 77 44, claes.trozelli@lania.se
  

Länia Stockholm>>

Länia Företagsförmedling 
 www.lania.se | nyhetsbrev@lania.se | Kontakta oss

Vill du avsluta dina prenumeration av Länianytt? Avregistrera dig här.
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