Företagsboosten från Ludvig & Co
Ta kontroll över din produktionskostnad!
Vad kostar det dig egentligen att producera en vara? Även om marknaden sätter priset vid
försäljning så bör man veta sitt eget produktionspris för att kunna prioritera och fokusera på
rätt grenar.

Skapa tid för planering och framförhållning, att ”släcka bränder” kostar tid,
energi och pengar. Det är lätt att verksamheten börjar i mindre skala och växer med
anställd personal, då blir det ännu viktigare att se till att allt flyter på i vardagen

Håll koll på ditt kassaflöde, fakturera i tid samt minimera kreditförluster. Förstå hur
nya lån påverkar verksamheten. Det kan vara stor skillnad mellan bokslutets resultat och
hur plånboken upplevs (kassaflödet). En del är att fakturera ofta, pengarna kommer in
snabbare och risken att missa något på fakturan minskar. Det är även viktigt att förstå hur
företaget påverkas med nya lån och amorteringskrav.

Skapa en justerad balansräkning för att förstå värdena i företaget och
finansieringsmöjligheter På jordbruksfastigheter kan det ofta finnas övervärden i
fastighet, maskiner och lager jmf med balansräkningen. För att få en mer rättvisande bild av
belåningsgraden så bör man jämföra belåningen med marknadsvärden och sedan se hur
känsligt företaget är. Vid investeringar i ex djurstallar kan det krävas en egen ekonomisk
insats i någon form där nytt belåningsutrymme kan vara en del.

Skapa ett mål för verksamheten och dig själv, följ målbilden vid tveksamheter inför
beslut. Det är oftast enklare att ta beslut om man vet vad man vill och varför. Med ett
övergripande och långsiktigt mål för din verksamhet blir de mindre besluten lättare att ta.

Skapa enkla nyckeltal som passar verksamheten för snabb uppföljning, kan vara både
ekonomiska och andra nyckeltal. Det kan vara bra att jämföra/tävla mot andra företag
genom nyckeltal. Samtidigt så är det svårt att jämföra företag och då kan egna nyckeltal
användas till egna förbättringar

Håll koll på svinn av både tid och material. Följ upp verksamheten för att minska
tidstjuvar eller svinn på material. Nyckeltal kan vara en del, ex tim per ko eller kg kraftfoder
per kg mjölk. För ett entreprenadföretag kan det gälla förbrukningsmaterial som missas att
faktureras.

