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Vision 

Vår vision är att alltid kunna erbjuda våra klienter 

ekonomiska tjänster och verktyg, som bidrar till ökad 

lönsamhet och en positiv företagsutveckling. 

Filosofi 

Vår filosofi är att entreprenörer gör det som entreprenörer 

är duktiga på och att ekonomisk redovisning görs 

av experter inom detta område. Optimalt resultat 

nås när företag och företagare kan fokusera på sin 

kärnverksamhet. 

Företaget

Vårt företag erbjuder förutom bokföring 

•	 Resultatuppföljning

•	 Lönsamhetsanalys

•	 Företagsutveckling

•	 Personligt	ledarskap

Kort om Ekonomicheferna AB
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Administration

En nyckel till framgång är god organisation av företagets 

ekonomiska administration. Dokumenterade rutiner ger 

framförhållning och skapar handlingsutrymme samt 

en möjlighet till ständig förbättring. Vi erbjuder våra 

klienter en struktur för hantering av dokument och 

bokföringsunderlag. Detta bidrar till en snabbare och mer 

kostnads effektiv bokföring och våra klienter får en bättre 

överblick över sin verksamhet.

Bokföring

En andra nyckel till framgång är att månadsvis bokföra 

sina affärstransaktioner. Det ger förutsättningar för att 

löpande få en korrekt och rättvisande bild av företagets 

ekonomiska	situation.	Förutom	löpande	bokföringstjänster	

erbjuder vi våra klienter en komplett service, inkluderande 

skatter, deklarationer, bokslut och årsredovisning. Vi  

skräddarsyr våra tjänster efter klienternas individuella 

behov. 

 

Våra tjänster
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Våra tjänster

Resultatuppföljning 

En tredje nyckel till framgång är att ständigt vara 

medveten om företagets resultatutveckling. Detta ger en 

handlingsberedskap för bättre styrning av företaget. 

Förutom	den	månadsvisa	rapporteringen	erbjuder		vi	våra	

klienter en analys av resultat- och balansräkningen samt, 

inte minst viktigt, likviditetssituationen. Våra klienter 

får därmed inte endast en bokföringsrapport utan även 

hjälpmedel för att löpande styra sina företag på ett 

optimalt sätt.

Extern ekonomiavdelning 

Flera	av	våra	klienter	har	valt	att	lägga	hela	sin	

ekonomifunktion hos Ekonomicheferna. Det innebär att vi 

sköter företagets hela ekonomi d.v.s. allt från betalning 

av leverantörsfakturor, fakturering, bokföring, löner, 

rapportering, uppföljning, deklarationer och bokslut. 

På	så	sätt	får	klienten	tillgång	till	en	professionell	

ekonomiavdelning till en lägre kostnad jämfört med att 

själv anställa kvalificerad personal.                                    >>>
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Företagsutveckling 

För	de	klienter	som	vill	ta	ytterligare	ett	steg	mot	

framgång  erbjuder vi att, tillsammans med klienten, ta 

fram en affärsplan, som ger reella möjligheter för företaget 

att bli målinriktat, strukturerat, effektivt – och därmed 

lönsamt. I affärsplanen tar vi fram målsättningar och 

handlingsplaner samt bryter ner intäkter och kostnader i 

detalj för att erhålla en klar bild av orsakssammanhangen 

mellan företagets aktiviteter och resultat.

Personligt ledarskap 

En viktigt insikt är att framgång beror på den enskilde 

individens insatser och aktiviteter.  Att bestämma 

färdriktningen för sitt företag är en viktig del, men den 

måste följas av handling. Det krävs således inte bara 

insikt och kunskap utan även mod och beslutsamhet 

för att förverkliga sina mål och visioner. Vi erbjuder 

seminarier och work shops i personligt ledarskap där vi 

går igenom vad som påverkar individen i besluts- och 

genomförandeprocessen. Deltagarna erhåller värdefulla 

verktyg för att kunna bryta igenom barriärer och omsätta 

sina idéer i praktisk handling.

>>>
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Bernt Kristensson har sedan studietiden varit intresserad 

av att förstå vad det är som gör företag lönsamma. Hans 

slutsats är att bokföring och ordning på räkenskaperna 

är grundförutsättningen. Det som emellertid gör företag 

framgångsrika är att företaget sätter upp mål och visioner 

samt följer upp resultatet och analyserar lönsamheten. 

Bernts vision är att Ekonomicheferna AB skall, förutom 

att erbjuda traditionella redovisningstjänster, även skapa 

mervärden som gör klienternas företag framgångsrika.

Bernt	är	civilekonom	från	Lunds	Universitet	med	inriktning	

på strategi och styrsystem samt organisation och 

ledarskap, som även kompletterats med internationella 

studier	vid	Universitetät	Passau	och	Université	Paul	

Valéry.	Förståelse	för	ledarskapets	komplexitet	fick	

Bernt	när	han	utbildade	sig	till	Reservofficer	inom	

pansartrupperna. Bernt har också en gedigen och mångårig 

erfarenhet av eget företagande inom redovisning, 

företagsutveckling och personligt ledarskap.

Vår grundare
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