
Kontakta Vitendo om ditt företag behöver hjälp inom 
affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och paketering. 
 
vitendo.se 

Paketering av LRF Konsults erbjudanden 2018 
Inom affärsutveckling är paketering ofta en stor utmaning. Det handlar om att gå igenom sitt 

produkt- och/eller tjänsteutbud och fastställa vad som ska erbjudas till kunderna. Utifrån kundnyttan 

gäller det sedan att på ett tydligt sätt beskriva de varor, tjänster, metoder eller maskiner som man 

identifierat. Ofta erbjuder företag många mervärden kostnadsfritt. När ett företag genomför en 

grundlig paketering blir slutresultatet i 99 fall av 100 ett ökat utbud som det går att ta betalt för 

istället för att man ger bort det. 

Under min tid som anställd inom LRF Konsult gjorde vi en inventering av alla erbjudanden som LRF 

Konsult i Södra Hälsingland kunde erbjuda sina kunder. Resultatet blev ca 250 paketerade unika 

tjänster som beskrivs i den bifogade broschyren.  

Det är ett bra exempel på vad en väl genomförd paketering inom ett tjänsteföretag kan ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Vitendo Affärsutveckling 
Vitendo affärsutveckling är ett företag som hjälper företag att växa. Vitendo har lång 

erfarenhet inom affärsrådgivning som konsult. Några av de områden som Vitendo kan bistå 

företag med förutom affärsutveckling är inom paketering av produkter och tjänster, 

marknadsföring och försäljning. 

  

http://vitendo.se/
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KONTAKTUPPGIFTER 

BOLLNÄS
Långgatan 7
821 43 BOLLNÄS
bollnas@lrfkonsult.se
Telefon 0278-63 92 50

EDSBYN
Långgatan 23, Box 29
828 31 ESDBYN
edsbyn@lrfkonsult.se
Telefon 0271-298 00

SÖDERHAMN
Apoteksgatan 2
826 31 SÖDERHAMN
soderhamn@lrfkonsult.se
Telefon 0270-730 60

GÄVLE
Västra vägen 52,  
Gustafsbro, våning 4
gavle@lrfkonsult.se
Telefon 026-24 59 70

SANDVIKEN
Industrivägen 12
811 40 SANDVIKEN
sandviken@lrfkonsult.se
Telefon 026 24 59 70

HUDIKSVALL
Granebovägen 3
824 31 HUDIKSVALL
hudiksvall@lrfkonsult.se
0650-54 12 80

LJUSDAL
Smedgatan 3
827 35 LJUSDAL
ljusdal@lrfkonsult.se
0651-76 61 60

JÄRVSÖ
Turistvägen 13
827 51 JÄRVSÖ
jarvso@lrfkonsult.se
Telefon 0651-406 50

DELSBO
Köpmangatan 4
824 71 DELSBO
delsbo@lrfkonsult.se
0653-107 07

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 
cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika 
tjänster som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Vi satsar också stort på att ta fram branschunika digitala pakettjänster – allt för att förenkla,
effektivisera och förbättra företagandet för våra kunder. Men det är kombinationen av våra digitala
tjänster och vår rådgivning som verkligen gör skillnad för dig och ditt företag.



KOMPETENSOMRÅDEN 

EKONOMI & ADMINISTRATION
Här finner du samtliga redskap som krävs för att styra din verksamhet. Allt från att starta upp ett företag 
till att driva det. Vi på LRF Konsult kan hjälpa dig med deklarationer, löpande bokföring, bokslut och 
mycket mer. 

SKATT
Genom skatterådgivning så hjälper vi på LRF Konsult dig att göra välplanerade beslut för ditt företag 
eller för dig som skogsägare. Vi arbetar tillsammans med dig för att nå en optimal långsiktig skatte- 
strategi samtidigt som vi tar hänsyn till dig och ditt företags livscykel.

JURIDIK
Vi vänder oss till alla som behöver juridisk rådgivning. Hos oss kan du få juristhjälp oavsett om det gäller 
det privata, företaget eller fastigheten. Detta gör oss unika på marknaden.

FASTIGHETER
Fastigheter är LRF Konsults samlade kunskaper om vad det innebär med fastighetsinvesteringar, fastig-
hetsägande, fastighetsförmedling och fastighetsöverlåtelse. Vi ger dig rådgivning genom hela ägocykeln. 

GENERATIONSSKIFTE
Oavsett om du skall förvärva, överlåta, ombilda eller avveckla fastigheten och/eller företaget har  
LRF Konsult den kompetens som krävs. Vi är experter på de områden inom ekonomi, skatter, juridik  
och fastighetsrelaterade frågor som har stor betydelse vid ett generationsskifte.

AFFÄRSRÅDGIVNING
Att utveckla dina affärer, leda företaget och följa upp verksamheten är de delar av företagandet som vi 
samlar under begreppet affärsrådgivning. I vissa frågeställningar och sakområden som till exempel att 
söka EU-stöd för lantbruket behöver man anlita specialister, dessa finner du också här. Vi som arbetar 
med affärsrådgivning har en stor och bred  erfarenhet från olika branscher och företagsformer. 

SKOGLIG RÅDGIVNING
Skogsägande kan vara komplext, olika frågor dyker upp under din tid som skogsägare. Vi kan vara allt 
ifrån din högra hand till någon att luta sig mot när det blåser. Vi kan skog och rådgivning, vad du vill att 
det ska betyda för dig, är det bara du som vet. Välkommen med dina frågor!

DIGITALA PAKET
För att effektivisera din vardag som företagare eller skogsägare kan du använda dig av någon av våra 
digitala lösningar. Kombinationen av en digital lösning och kunniga rådgivare ger dig en stabil grund att 
utgå från. Allt för att förenkla din vardag!

lrfkonsult.se



EKONOMI & ADMINISTRATION 

EKONOMI & ADMINISTRATION

Med hjälp av LRF Konsults kunniga och välutbildade redovisningskonsulter kan du och ditt företag få all 
ekonomisk samt administrativ hjälp som ni kan tänkas behöva. Vår kundkrets sträcker sig över alla olika 
bolagsformer och vi besitter en stor kompetens inom många olika verksamhetsområden. 

Vi på LRF Konsult kan hjälpa ditt företag och ge dig möjlighet att fokusera på din verksamhet. För dig som 
företagare är det i de flesta fall mer kostnadseffektivt att fokusera på ditt företags kärnverksamhet och 
låta oss på LRF Konsult sköta hela eller delar av er ekonomi- och löneadministration. Du kan själv välja 
vilka delar av redovisningen ni vill sköta själva och vilka ni vill att vi bistår med, vare sig det rör dagligt 
arbete eller mer tillfälliga behov.

Med hjälp av vårt företagspaket Digital Företagare kan du hantera ditt företags ekonomi enkelt via en app. 
Med detta hjälpmedel gör du ditt företags ekonomi enklare och mer effektivt då du kan använda den när 
och var du vill – perfekt för de företagare som är på språng! Vi på LRF Konsult erbjuder dig även en  
personlig rådgivare som hjälper dig med alla ekonomiska frågor som dyker upp längs vägen.  

Som kund hos oss på LRF Konsult kan du släppa allt som har med ekonomi att göra och veta att du är i 
trygga händer!

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Starta företag

 – Driva och utveckla företag

 – Avveckla eller överlåta företag

 – Moms

 – Deklaration

 – Förvaltningsuppdrag

 – Bokslut och Årsredovisning

 – Lön och Personal (anställda)

 – Bolagshandlingar

 – Redovisning 

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



Starta företag
 – Affärsplan
 – Företagsform
 – Skatt och avgiftsanmälan
 – Budget
 – Finansiering
 – Avtal
 – Försäkringar
 – Bilda bolag
 – Ansökan starta eget bidrag 

 
Driva och utveckla företag

 – Redovisning
 – Framtidsplanering
 – Uppföljning
 – Jämförelsetal datalagret
 – Pension
 – Ekonomistyrning
 – Utveckling
 – Utbildning
 – Budget 

 
Avveckla eller överlåta företag

 – Avvecklingsplanering
 – Skatterådgivning
 – Bolagshandlingar
 – Generationsskifte
 – Överlåtelse
 – Kapitalvinstberäkning
 – Pension
 – Konkurs 

 
Moms

 – Momsberäkning
 – Skattedeklaration
 – Rapportering till skatteverket
 – EU-moms
 – Utlandsmoms 

 
Deklaration

 – Skattedeklaration
 – Rapportering till skatteverket
 – Personalens källskatt
 – Personalens sociala avgifter
 – Underlag
 – Inkomstdeklaration bolag
 – K10
 – Privata deklarationer
 – Punktskatter fastighetsdeklarationer
 – Skatteplanering 

 
Förvaltningsuppdrag

 – Förvaltningsuppdrag 

Bokslut och årsredovisning
 – Periodbokslut
 – Skatteplanering
 – Nyckeltal
 – Årsbokslut och förenklat bokslut
 – Årsavstämning
 – Bokslutstransaktioner
 – Periodiseringar
 – Avskrivningar
 – Bokslutsdispositioner
 – Årsredovisning
 – Bokslutsgenomgång
 – Analys av bokslut 

 
Lön och personal (anställda)

 – Löneberäkning
 – Semester
 – Sjukdom och karensdagar
 – Pension
 – Tidrapporter
 – Utmätning
 – Försäkringar
 – Arbetsgivarintyg och kontrolluppgifter
 – Reseräkningar
 – Anställningsavtal
 – Personalens källskatt
 – Personalens sociala avgifter
 – Traktamente
 – FORA
 – Lönesättning
 – Föräldrapenning 

 
Bolagshandlingar

 – Rapportera in bolagshandlingar till myndigheter
 – Kontrolluppgifter
 – Statistik till myndigheter 

 
Redovisning

 – Digital företagare
 – Löpande bokföring
 – Kontoavstämning
 – Betalningar
 – ROT och RUT ansökningar
 – Fakturering
 – Utbildning
 – Avstämningar
 – Rapporter till myndigheter
 – Kundreskontra
 – Leverantörsreskontra
 – Inkasso
 – Fullmakt

EKONOMI & ADMINISTRATION 



SKATT

SKATT 

Sverige mår bra av att företag växer och utvecklas. För dig som driver företag är det en självklarhet att 
skatteplanera smart. Genom skatterådgivning så hjälper vi på LRF Konsult dig att göra välplanerade 
beslut för ditt företag eller för dig som skogsägare.

Av erfarenhet vet vi att egna företagare är den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och lång-
siktig skatteplanering. Som kund hos LRF Konsult får du hjälp att planera ditt skatte- och avgiftsuttag. 
Basen för skatteplaneringen finns i företagets bokslut där det ekonomiska resultatet beräknas. Vi hjälper 
dig att göra rätt avvägningar, betala rätt skatt och ta ut rätt lön.

Att ta ut en lön som säkerställer att du får möjlighet till sjukpenning och en god pension när den tiden 
kommer är viktig både för dig och dina närmaste. Vi har full koll på alla regler och hjälper dig att fatta rätt 
beslut, som om en del av inkomsten ska tas ut som kapitalinkomst eller behållas i företaget med låg eller 
ingen beskattning, så kallat företagssparande.

Vi arbetar ofta långsiktigt och strategiskt med våra företagare för att säkerställa en optimal skattestrategi 
med hänsyn till företagets cykel, livssituation, pension m.m. Detta görs ofta genom att vi har ett lång- 
siktigt samarbetsavtal där vi hjälper till med bokslut, deklaration och skatter.

Självklart hjälper våra ekonomer och skattejurister också gärna till med specifika skattefrågor. Vi på  
LRF Konsult är alltid uppdaterade kring alla lagändringar och aktuella skattefrågor. Vårt mål är att minska 
dina och ditt företags skatterisker samtidigt som skattekostnaderna sänks. Att ha en skatterådgivare hos 
LRF Konsult innebär trygghet för dig som ägare, ditt bolag och din familj.

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Skatterådgivning aktiebolag

 – Skatterådgivning enskild firma

 – Skatterådgivning privat ekonomi

 – Skatterådgivning skogsägare

 – Skatterådgivning delägare handelsbolag

 

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



 Skatterådgivning aktiebolag
 – Skatterådgivning
 – Utdelningsutrymme
 – Periodiseringsfond
 – Internationell beskattning
 – Beskattning vid generationsskifte
 – Rätt lön
 – Fastighetsskatt
 – Deklaration
 – Försäljning av bolag 

 
Skatterådgivning enskild firma

 – Skatterådgivning
 – N6 ränteberäkningsunderlag
 – Periodiseringsfond
 – Expansionsfond
 – Beskattning vid generationsskifte
 – Fastighetsskatt
 – Deklaration
 – Försäljning av enskild firma 

 
Skatterådgivning för privat ekonomi

 – Sparande
 – Boende
 – Flytta utomlands
 – Uthyrning av privatbostad 

 

 Skatterådgivning skogsägare
 – Skatterådgivning
 – N6 ränteberäkningsunderlag
 – Skogskonto
 – Kapitalvinstberäkning
 – Periodiseringsfond
 – Beräkningsplan
 – Expansionsfond
 – Beskattning vid generationsskifte
 – Fastighetsskatt
 – Fastighetstaxering
 – Deklaration
 – Skogsavdrag
 – Försäljning av skogsfastighet
 – Förvärv 

 
Skatterådgivning delägare handelsbolag

 – Skatterådgivning
 – N6 ränteberäkningsunderlag
 – Periodiseringsfond
 – Expansionsfond
 – Beskattning vid generationsskifte
 – Fastighetsskatt
 – Deklaration
 – Försäljning av bolag

SKATT



JURIDIK

JURIDIK 

Våra familjerättsjurister arbetar med allt från testamenten och privaträttsliga avtal till komplicerade bodel-
ningar och arvsskiften. Vi hjälper gärna till att skriva avtal som ska förhindra kostsamma och uppslitande 
tvister vid generationsskiften och arvsskiften. Testamenten är en sådan del och vi vet att det behövs 
eftersom över 80 procent  av Sveriges befolkning ännu inte skrivit något.

Vi har specialister i affärsjuridik som hjälper dig som företagare att ägna tid åt företaget och inte onödiga 
tvister. Att vara delägare i ett företag utan kompanjonsavtal är som att hoppa fallskärm, men utan fall-
skärm. Vi hjälper företagaren i varje steg för att skräddarsy en juridisk lösning som förebygger onödiga 
kostnader och risker. Bedriv företagandet tryggt och säkert med hjälp av våra specialister.

Att kontakta vilken advokat som helst hjälper inte – du måste få hjälp av specialister med erfarenhet av 
just de juridiska frågor som du står inför. LRF Konsults jurister och specialister har under närmare 60 år 
varit ledande just på fastighets- och äganderätt. Ibland hamnar markägaren i ett underläge. Att som mark-
ägare ha det ”allmänna” som motpart kan ibland kännas tungt, särskilt med hänsyn till omfattande lag-
stiftning, mycket information, avtal, värderingsunderlag och andra handlingar. Just då behöver man som 
markägare ett ombud som har en gedigen erfarenhet och bred kompetens på området som kan under-
lätta för dig rent juridiskt. 

Markägare kan ibland upplåta en nyttjanderätt till en fastighet mot ersättning, vilket vanligtvis benämns 
som arrende. Våra jurister och arrendespecialister hjälper dig att skräddarsy en lösningsmodell som 
passar just dig och dina behov, oavsett om det rör sig om ett lantbruk eller övriga arrendeformer. Vi ger dig 
en trygg hjälp som förenklar vardagen för både jordägare och arrendator. 

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Familjerätt

 – Affärsjuridik

 – Intrång-, miljö-, och fastighetsjuridik

 – Arrende

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



 Familjerätt
 – Arvskifte
 – Bodelning
 – Bouppteckning
 – Boutredning
 – Dödsboförvaltning
 – Framtidsfullmakt
 – Fullmakt
 – Generationsskifte
 – Gåvobrev
 – Samboavtal
 – Samäganderättsavtal
 – Skilsmässa
 – Skuldebrev
 – Testamente
 – Äktenskapsförord
 – Tvist 

 
Affärsjuridik

 – Avtal
 – Avtalstolkning
 – Bolagsbildning
 – Bolagsordning
 – Bolagsrätt
 – Företagsöverlåtelser
 – Kompanjonsavtal
 – Skattefrågor
 – Tvist 

 

 – Intrång- miljö- och fastighetsjuridik
 – Biotopsskyddsområden
 – Dödande av pantbrev
 – Djurskyddsfrågor
 – Vattenskyddsområden
 – Markintrång
 – Intrångsfrågor
 – Fastighetsrätt
 – Fastighetsbildning
 – Fastighetsutveckling
 – Fel i fastighet
 – Kontrakt
 – Köpebrev
 – Lagfart
 – Lantmäterijuridik
 – Miljöjuridik
 – Natur- och kulturreservat
 – Ledningsrätt
 – Nyttjanderätter
 – Servitutsavtal
 – Vägar och järnvägar
 – Gång- och cykelvägar
 – Planering för ny tomt och industrimark
 – Kraftledningar
 – Vatten- och avloppsledningar
 – Fiber för bredbandsutbyggnad
 – Mobilmaster
 – Vindkraft
 – Vattenskyddsområden
 – Tvist 

 
 
Arrende

 – Arrendejuridik
 – Arrenderådgivning
 – Arrendekontrakt
 – Arrendeavtal för jakträtt
 – Bostadsjuridik
 – Hyresjuridik
 – Nyttjanderätter
 – Servitutsavtal
 – Tvist

JURIDIK



FASTIGHETER

FASTIGHETER 

I Sverige finns idag över 3,2 miljoner fastigheter av olika slag och sammansättning. Det kan vara allt
från det lilla torpet till villor, industrilokaler och jord- och skogsbruksfastigheter. Ingen fastighet är den 
andra lik, gemensamt är dock att LRF Konsult kan hjälpa dig oberoende typ av fastighet.

Genom fastighetens ägocykel - förvärv, ägande och överlåtelse - ställs man som fastighetsägare inför 
olika utmaningar. Vissa av dessa utmaningar har man kunskap om medan vissa kan man behöva hjälp 
med. Det är där LRF Konsult kommer in i bilden. Vi kan med 100 års erfarenhet och 1 400 medarbetare 
stolt säga att vi kan, kanske inte allt, men mycket om det mesta när det gäller fastigheter. 

Oberoende av dina frågeställningar och planer med fastigheten, om du ska investera, redan äger en eller 
ska överlåta fastigheten, är LRF Konsults mål att göra dina fastighetsaffärer och ditt ägande bekymmers-
fritt. Allt utfört av LRF Konsults experter med oslagbar lokalkännedom. LRF Konsult är nämligen inte bara 
lokaliserad i storstäderna. Med 130 kontor i Sverige finns vi där du och din fastighet är. Hos oss kan du 
känna dig trygg!

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Förvärva och investera

 – Förvalta, äga och utveckla

 – Överlåta

 – Fastighetsförmedling

 – Fastighetsrådgivning

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



 Förvärva och Investera
 – Rådgivning fastighetsköp
 – Avtal
 – Fastighetsförmedling och köpa skogsfastighet
 – Finansieringsrådgivning och förvärvskalkyl
 – Fullmakt
 – Köpa fastighet
 – Lagfart
 – Köp eller gåva
 – Köpa gård app
 – Köpa skog
 – Fastighetsvärdering
 – Köpebrev
 – Köpekontrakt 

 

 Förvalta, äga och utveckla
 – Avtal
 – Deklaration
 – Dödande av förekommen handling/ pantbrev
 – Fastighetsreglering
 – Fastighetsutredning
 – Fullmakt
 – Förvaltning skogsinnehav
 – Arrende och nyttjanderätter
 – Dödsboförvatning
 – Behovsanalys kund och företag
 – Pcskog webbplan och app
 – Hyra
 – Intrång och markägarförhandling
 – Servitutsavtal
 – Skogsskötsel
 – Skogsbruksplan
 – Upprätta regleringsavtal
 – Äga skog
 – Fastighetsvärdering
 – Industri och hyresfastigheter
 – Fastighetsrätt
 – Jakt
 – Virkesförsäljning

 

Överlåta
 – Avtal
 – Ansökan fastighetsbildning
 – Generationsskifte och ägarskifte
 – Dödande av pantbrev
 – Dödande av förekommen handling
 – Fastighetsförmedling och sälja skogsfastighet
 – Fastighetsutredning
 – Fastighetsvärdering
 – Fullmakt
 – Godman offentlig försäljning
 – Gåvobrev
 – Köp eller gåva
 – Kapitalvinstutredning
 – Arv

Fastighetsförmedling
 – Prospekt
 – Kaptilalvinstutredning
 – Fastighetsvärdering
 – Ägarskifte
 – Avtal
 – Dödande av förekommen handling
 – Köpa skogsfastighet
 – Sälja skogsfastighet
 – Fastighetsreglering
 – Finansieringsrådgivning
 – Fullmakt
 – Godman vid offentlig försäljning
 – Köpa gård app
 – Köpa skog
 – Köpa/ sälja pärm
 – Marknadsföring 

 
Fastighetsrådgivning

 – Arrendeavtal
 – Arrenderådgivning
 – Avtal
 – Behovsanalys kund och företag
 – Dödsboförvaltning
 – Fastighetsrätt
 – Fullmakt
 – Intrångsfrågor
 – Markägarförhandling
 – Ombud vid förhandling intrång
 – Vägar och samfällighetsföreningar
 – Rådgivning exploatering (torv, grustäkter m.m.)
 – Skogsekonomisk rådgivning
 – Skogsägarskolan
 – Skogsägarens företagsbok

FASTIGHETER



GENERATIONSSKIFTE

GENERATIONSSKIFTE 

Generationsskifte av ett företag eller fastighet handlar om många komplicerade frågor. När är rätt tillfälle 
att överlåta eller förvärva? Vem skall överta? Hur skall överlåtelsen gå till? Det är viktigt att alla i familjen 
får komma till tals och att allas intressen tillvaratas så att det i slutändan känns rätt för alla inblandade.
  
Är det frågan om överlåtelse? Är det då arv, gåva eller försäljning som är bästa lösningen? Alla lösningar 
har olika juridiska, ekonomiska och skattemässiga konsekvenser.

Skjut inte på generationsskiftet. Det är viktigt att komma igång i tid då det är många parametrar som skall 
falla på plats och som ofta tar tid.

LRF Konsult har auktoriserade generationsskiftare som hjälper er genom hela processen, från tidiga  
förberedelser, beräkningar till upprättande av nödvändiga juridiska dokument. Vi har spetskompetens 
inom ekonomi, skatt, juridik, skoglig rådgivning och fastighetsrelaterade frågor som alla kan ha stor bety-
delse vid ett generationsskifte.

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Förvärva och starta

 – Ombildning och avveckling

 – Överlåta

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



 Förvärva och starta
 – Ansökan fastighetsbildning
 – Avtal
 – Fastighetsreglering
 – Finansieringsrådgivning
 – Förvärvskalkyl
 – Investeringskalkyler och planering
 – Köp av bostad
 – Köpa gård app
 – Köpa skog
 – Rådgivning fastighetsköp
 – Uppstartspärm

 Ombildning och avveckling
 – Ombildning
 – Avveckling 

 

 Överlåta
 – Generationsskifte och ägarskifte
 – Ansökan fastighetsbildning
 – Avtal
 – Fastighetsreglering
 – Familjerätt
 – Bouppteckning
 – Fastighetsförmedling och sälja skogsfastighet
 – Gåvobrev
 – Köp eller gåva
 – Köpebrev
 – Köpekontrakt
 – Om ingen vill ta över
 – Skuldebrev

GENERATIONSSKIFTE



AFFÄRSRÅDGIVNING

AFFÄRSRÅDGIVNING 

Driva företag innebär att du som företagare ska hålla många bollar i luften och det ställer stora krav på 
kunskaper och insikter inom en mängd olika områden. Dels det rent administrativa (redovisning, skatter 
m.m.) men också  i minst lika stor grad inom områden som gäller att utveckla dina och ditt företags 
affärer. Det kan gälla investeringar, söka nya marknader, ta fram nya  affärsideér, köpa andra företag m.m.

Rätten att leda och fördela arbetet i företaget har du som företagsledare/ägare. I en del företag är det 
bara du själv medan i andra företag är det delar av din familj, andra anställda och/eller inhyrda entrepre-
nörer som behöver någon som leder företaget. Våra mindre företag startas oftast av personer som är 
skickliga, drivna yrkesmän inom den bransch som företaget bedrivs i. Att leda personal, att sätta upp mål 
för verksamheten och att sedan följa upp det hela är man ofta inte lika van att göra. 

Vi som arbetar med Affärsrådgivning i LRF Konsult har en lång och bred erfarenhet av småföretagande. 
Många av oss driver eller har drivit egna företag. Vi arbetar med många olika samarbetspartners i olika 
frågor för att kunna hjälpa och lotsa våra kunder vidare i sina företag.

Inom en del områden behöver man djupare kunskaper för att kunna ge rätt råd och tips. 

EU-stödsrådgivning, olika miljöfrågor (t.ex. miljötillståndsprövningar), energirådgivning (energi som 
affärsidé eller hur du som företagare blir energieffektivare) och ekologiskt lantbruk är de områden där det 
finns specialister inom LRF Konsult. Våra konsulter arbetar oftast i ett större geografiskt område för att 
kunna täcka upp så stor yta och för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Behovet av att ständigt utvecklas och hänga med i den allmänna utvecklingen är tydligt för oss som råd-
givare. Därför arrangerar vi på LRF Konsult olika utbildningar, antingen själva eller i samarbete med andra 
företag eller organisationer (till exempel LRF). Dessa utbildningar rör framförallt områdena företags- 
ledning, affärsutveckling och ekonomistyrning.

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Företagsledning

 – Affärsutveckling

 – Ekonomistyrning

 – EU-stöd för lantbruket

 – Specialistrådgivning

 – Kompetensutveckling

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



 Företagsledning
 – Starta företag
 – Förhandling och medling
 – Framtidssamtal
 – Företag i kris
 – Ledningsstöd/ gårdsråd
 – Stöd för VD och styrelse

 Affärsutveckling
 – Affärsplanering
 – Förvärv av fastighet eller företag
 – Finansiering, investering och bankkontakt
 – Exploatering
 – Sälja fastighet eller företag

 Ekonomistyrning
 – Budget
 – Nyckeltal
 – Ekonomirådgivning
 – Framtidssamtal 

 

 EU stöd för lantbruket
 – EU stöd för lantbruket

 Specialistrådgivning
 – Försäkringsrådgivning
 – Intrång
 – Miljö
 – Energirådgivning

 Kompetensutveckling
 – Utbildning

AFFÄRSRÅDGIVNING



SKOGLIG RÅDGIVNING

SKOGLIG RÅDGIVNING 

Att äga skog kan vara komplext, det kanske innebär mer än man trodde från början när skogen förvär-
vades. Under din tid som skogsägare så dyker det upp flera frågor och funderingar efter vägen. Rådgivning 
handlar om vägledning, någon att fråga och kunna bolla ideér med. Från början kanske de mer prak-
tiska frågorna om din skog är mest relevant. När du ägt skogen några år så kanske det blir andra frågor, 
till exempel om Skogsstyrelsen vill lösa in en bit av din mark för biotopskydd, hur mycket är marken värd? 
Du funderar på att stycka av en bit tomtmark och behöver rådgivning kring processen eller funderar du 
kanske på att investera i mer skog? Lite senare i ditt skogsägande kommer frågor inför nästa generation, 
hur går ett generationsskifte till? Vad gör jag om ingen vill ta över? Vad händer om jag säljer skogen? 

Ekonomi är något som följer med dig under hela din tid som skogsägare. Skattemässigt skiljer sig skogs-
ägare en del mot andra enskilda företag. Viktigt är att veta vad som gäller för just dig, så du får behålla så 
mycket pengar som möjligt i ditt företag. Vi hjälper dig!

Som du  säkert redan förstått är skoglig rådgivning brett, högt och lågt! Vad den betyder för just dig är det 
bara du som vet, välkommen med dina frågor!

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Förvaltning och skötsel

 – Sälja och överlåta

 – Skogen som företag

 – Ekonomi och skatt

 – Tillköp och investering

 – Problem och kris

 – Utbildning

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



Förvaltning och skötsel
 – Anbudsunderlag för virkesförmedling
 – Arrendeavtal
 – Dödsboförvaltning
 – Förvaltning skogsinnehav
 – Markägarförvaltning
 – Myndighetskontakt
 – Ombud vid förhandling intrång
 – Rådgivning exploatering
 – Skogsskötsel
 – Skogsbruksplaner
 – Skogsuppskattning
 – Äga skog

Sälja och överlåta
 – Ansökan fastighetsbildning
 – Fastighetsförmedling
 – Fastighetsutredning
 – Avtal
 – Värdering
 – Om ingen vill ta över
 – Generationsskifte

Skogen som företag
 – Affärsplan och affärsplanering
 – Allmän juridisk rådgivning
 – Företagsanalys
 – Webbplan
 – Framtidssamtal
 – Företagsekonomisk rådgivning
 – Lönsamhetskalkyl
 – Starta företag

Ekonomi/ skatt
 – Bokföring
 – Budget
 – Deklaration
 – Digital skogsägare
 – Förenklat årsbokslut
 – Kalkylering
 – Preliminär deklaration
 – Skatteplanering/ rådgivning
 – Skogsekonomisk rådgivning
 – Momredovisning

Tillköp och investering
 – Ansökan fastighetsbildning
 – Fastighetsförmedling
 – Värdering
 – Finansieringsrådgivning
 – Köpehandlingar
 – Förvärvskalkyl
 – Investeringskalkyl
 – Köpa skog
 – Rådgivning fastighetsköp

Problem och kris
 – Förhandling
 – Förhandlingsstöd
 – Försäkringsrådgivning
 – Samägande
 – Medling
 – Skatterådgivning
 – Intrång
 – Tvist

Utbildning
 – Kompetensutbildning
 – Skogsägarens företagsbok
 – Skogsägarskola
 – Köpa och sälja skog

SKOGLIG RÅDGIVNING



DIGITALA PAKET

DIGITALA PAKET 

Att sköta ekonomin och ha koll på sin verksamhet ska vara enkelt och smidigt både som småföretagare 
och skogsägare. Med våra digitala paket får du tjänster som passar din verksamhets behov och kan kom-
bineras med tryggheten av en personlig rådgivare. Våra nya och lättarbetade digitala verktyg ger dig ord-
ning och reda i din verksamhets ekonomi på ett överskådligt sätt. Vid behov så finns våra kunniga och 
aktiva rådgivare på LRF Konsult här för dig!

Med hjälp av våra digitala paket vill vi på LRF Konsult förenkla din vardag. Till exempel så kan du som före-
tagare eller skogsägare enkelt hantera kvitton vart du än är och då det passar dig. I våra program har 
du även en elektronisk hantering av dina leverantörsfakturor vilket underlättar för dig då du har en över-
skådlig vy av vad du ska betala och när. Därutöver så slipper du onödigt pappersarbete. Du har dessutom 
full koll på hur det går för ditt företag eller för dig som skogsägare med ett användarvänligt analysverktyg 
som ingår i våra digitala paket. 

Våra rådgivare är experter på småföretagares samt skogsägares behov vilket gör att de besitter en god 
förståelse för din affär och inte bara kan hjälpa dig med frågor som rör företagets ekonomi, utan också ge 
dig nya perspektiv på verksamheten och hjälpa dig att fatta rätt beslut för att just din verksamhet ska må 
bra och växa.

Med våra digitala paket kombinerade med den personliga rådgivningen finns alla förutsättningar för dig 
som företagare eller skogsägare att verka på en större marknad, växa och utvecklas då du kan ta med ditt 
kontor dit du vill!

Dessa områden kan vi hjälpa dig och ditt företag med

 – Digital Företagare

 – Digital Skogsägare

 – Digital Bonde

 – Lönetjänst

 – EkonomiOnline

 – Resultat och analys

 – Digital skogsbruksplan

 – MittKontor

 – Utbildning av digitala paket

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder. 
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och  
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.  
På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor eller ring 0771-27 27 27.



Digital företagare
 – Digital företagare
 – Digital baspaket

Digital skogsägare
 – Digital skogsägare

Digital bonde
 – Digital bonde

Lönetjänst
 – Lönetjänst

EkonomiOnline
 – Bokföring
 – Fakturering
 – Faktura tolkning
 – Leverantörsreskontra
 – Lön
 – Tidredovisning

Resultat och analys
 – Resultat och analys

Digital skogsbruksplan
 – Pcskog app
 – Webbplan

MittKontor
 – MittKontor

Utbildning av digitala paket
 – Utbildning

DIGITALA PAKET



VI FÅR LANDETS  
SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA.


