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Affärsekonomi 
 

En sund och välskött ekonomi är en viktig förutsättning för att affärsverksamheten skall vara lönsam 

och framgångsrik. Såväl ledare som medarbetare behöver i dagens föränderliga värd goda kunskaper i 

affärs- och ekonomistyrning för att förstå de ekonomiska begreppen och sambanden, mellan 

exempelvis, budget, lönsamhet, resultat och affärsmål. 

Viktiga beståndsdelar i en affärsplan är: 

 Försäljningsbudget 

 Resultatbudget 

 Kapitalbehov och Finansiering 

 Likviditetsbudget 

 Senaste bokslut och företaget är igång 

 

Simulering 

Kunskapsbolaget erbjuder även ekonomisk träning och färdigheter i hur budgetsimulering, nyckeltals 

analyser påverkar lönsamhet, tillväxt och resultat. 

Simuleringen går till på så sätt att när förutsättningar i budgeten förändras så förändras de finansiella 

nyckeltalen från resultat- och balansräkningen. 

Styrkan i budget- och nyckeltals simulering är att ägaren kan känna sig som att sitta i framsätet och 

styr företaget mot uppställda mål. Simuleringen leder också till att man kan se lättare in i framtiden. 

I traditionell ekonomi och budget analyseras effekterna av verksamheten genom enbart redovisning 

och när bokslutet är klart. Då kan ägare och personal känna att man sitter i baksätet och då är loppet 

kört.  

Traditionell ekonomistyrning har haft fokus på den löpande verksamheten och man har frågat sig vid 

årsbokslutet, Hur gick det? 

Modern affärs- och ekonomistyrning arbetar även framåt, i simulator miljö och med nyckeltal 

analyseras sambanden. 

Viktiga verktyg vid simuleringsavsnittet är: 

 Simulatorn, simulering med flera parametrar samtidigt 

 Finansiella nyckeltals analyser 

 Balansräkning 

 Resultaträkning 

 Kassaflödesanalyser ur olika perspektiv, från resultat- och balansräkning, kärnverksamheten, 

investering och övrig verksamhet. 

 Rörelsekapital 

 

För mer information,välkommen och kontakta oss på 08-545 160 20 eller besök vår hemsida 

www.kunskapsbolaget.se      
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