LÖNSAMGÅRD™ - Greppar Ditt företag
Lantbrukets ekonomiska utveckling har bidragit till att det är allt viktigare med bra grepp om
intäkter och kostnader i lantbruksföretag. I takt med tvärare lönsamhetssvängningar i lantbrukets
driftsgrenar ställs dessutom allt större krav när det gäller ekonomisk beredskap inför oförutsedda
händelser.
LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder därför LÖNSAMGÅRD™ vilket är ett koncept för konkret arbete med
insamling av ekonomisk information från Ditt företags driftsgrenar samt sammanställning och
bearbetning av dessa. Med LÖNSAMGÅRD™ i Ditt företag ökar Dina möjligheter att fatta bra beslut
och därigenom göra bra affärer.
Inom LÖNSAMGÅRD™ - konceptet erbjuds nya möjligheter när det gäller att arbeta målinriktat med
syfte att greppa intäkter, kostnader och lönsamhet i respektive driftsgren. Vidare skapas
möjligheter att ta fram produktionsnyckeltal och annan ekonomisk information anpassade efter Din
verksamhet. Konceptet fungerar även för kommunikation och rapportering till styrelse, personal,
finansiärer, myndigheter och annan extern part.

LÖNSAMGÅRD™ - för systematiskt arbete med:




Planering
Dokumentation
Uppföljning

LÖNSAMGÅRD™ - underlättar för Dig att:




Leda
Styra
Utveckla

LÖNSAMT LANTBRUK erbjuder hjälp med att skräddarsy, driftsätta och hålla utbildning i
LÖNSAMGÅRD™ – konceptet samt hur Du arbetar löpande för att leda, styra och utveckla Ditt företag
i en positiv framtida riktning.
Kontakta Johan Sjöblom, LÖNSAMT LANTBRUK för mer information om LÖNSAMGÅRD™

LÖNSAMT LANTBRUK är ett kompetensföretag vars affärsidé är att erbjuda lönsam rådgivning, utbildning och
service som underlättar vardagen för lantbruksföretagare i södra Sverige. Företaget ägs och drivs av Johan
Sjöblom med mångårig erfarenhet som lantbrukskonsult inom rådgivning och utbildning. Dessa erfarenheter i
kombination med personlig service och stort engagemang, bidrar till att Du som kund får bästa tänkbara
ekonomisk utväxling i Dina projekt och uppdrag. Välkommen att läsa mer om LÖNSAMT LANTBRUK och dess
tjänster på www.lonsamtlantbruk.se
LÖNSAMT LANTBRUK
Jonstorpsv. 74 C
263 71 Jonstorp

Tel: 076-202 74 18
Fax: 042-36 60 97
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