Möt affärsrådgivaren som ser
dina möjligheter
Sund Affärsbyrå är affärsrådgivaren som vägleder
företagare framåt i deras affärsutveckling. Vi ser
möjligheterna för dig och ditt företag. Med rådgivning
och praktisk hantering inom våra kompetensområden
stöttar vi våra uppdragsgivare. Vår långa erfarenhet
och konsekventa utbildning säkerställer lösningarna
som ökar tryggheten och utvecklar företaget.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Maila till;
peter. rangemo@sundaffarsbyra.se
www.sundaffarsbyra.se
Ett exempel på våra uppdrag är Grow-in Chamber. Vi är delaktiga i skap
andet av en lösning för högteknologisk, hållbar, miljö- och klimatsmart
odling utan jord eller tillsatser. Lokalodlade grödor året runt för människor
och djur. Målet är rikstäckande odling av globala grödor. www.grow-in.se
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Vi ser möjligheter

Rådgivning inom ekonomi och affärsutveckling

Sund Affärsbyrå – servar, stöttar och utvecklar våra kunder!
Vi startade 1980 som redovisningsbyrå, blev revisionsbyrå 1985 och rådgivningsbyrå 1992.
Vi har under alla år utvecklas tillsammans med våra kunder och adderat till mer tjänster.
Vi har ett kontor vilket är kostnadseffektivt, men vi bygger närhet till våra uppdragsgivare
genom att använda modern teknik så att vår närvaro och service ger trygghet i alla våra
kunders vardag.
Vi kanske kan göra något för dig?
Du är bara ett samtal ifrån, så vet du!

Välkommen

Sund Affärsbyrå i sammandrag
2018-06-30
DET HÄR ÄR VÅRA TILLGÅNGAR

70 MKR

50 MKR

SÅ HÄR ÄR TILLGÅNGARNA FINANSIERADE

SERVICE – är att göra något bättre, billigare eller
snabbare åt någon som utvärderar hela tiden.

30 MKR

Räntebärande skulder

Affärsutveckling – är att förenkla, förbättra eller
förbilliga i befintliga verksamheter ibland med nya
tekniska innovationer.

20 MKR

Ej räntebärande skulder

BÖRSPORTFÖLJEN – är en likviditetsreserv om det blir
ansträngt. Den har dock ökat år efter år vilket är en
bra måttstock på balansen mellan vinst och förlust.

150 MKR Konsolideringskapital;

realiserat och orealiserat
resultat efter beräknad skatt
80 MKR

BYGGPROJEKT – blev en del av vår verksamhet
under finanskrisen 1992 då många av våra kunder
fick problem. Vi hjälpte till med många små insatser
som gjorde stor nytta och har haft bra värdetillväxt.
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