Medverka som pilotgård i Effektiva Ägarskiften
I priset ingår;

Nulägesanalys innehållandes:
- Värdering av din gård
- Ekonomisk analys och rapport
- Juridisk översyn av verksamheten (se baksida för spec)
Workshop med Tankesmedjan:
Medlemmar ur Tankesmedjan besöker din verksamhet och presenterar 		
därefter alternativ för att gå vidare i din skiftesprocess
Rådgivning:
Du får en rådgivare knuten till dig som hjälper dig att ta fram en handlings
plan och åtgärdslista
Med hjälp av projektet, Tankesmedjan och rådgivare ska du efter projektets slut ha:
En färdig ekonomisk nulägesanalys (till ett värde av 40 000kr)
Valt ut de bästa alternativen för att gå vidare i skiftesprocessen
Studerat olika finansieringsmodeller
Tagit fram ett prospekt
Handlingsplan och åtgärdslista klar att följa

Allt ovan till en kostnad av endast 20 000:-

Nulägesanalys Specifikation;
Fastighetsvärdering – värde 10 000 kr. Med hjälp av mäklare från LRF Konsult värderas din fastighet. Du får tillgång till vår unika
försäljningsstatistik samt marknadsledande kompetens i att värdera jord- och skogsbruksfastigheter.
Företagarkollen – värde 4 950kr. Tjänsten ger dig svar på frågorna:
Hur går verksamheten egentligen? Kan jag förbättra min ekonomiska situation? Hur står sig verksamheten jämfört med andra företag
i samma bransch? Hur ser avkastningsvärderingen ut? Hur ser likviditetssituationen ut? Vilka viktiga trender och tendenser finns i
företaget och dess omvärld?
Det som ingår:
- 1 h analys av företaget
- 1,5 h möte med genomgång och bedömning av nuvarande lönsamhet
- 1 h för dokumentation och efterarbete samt Fokuskarta
- 0,5 h uppföljningsmöte per telefon för att återkoppla rådgivningsbrevet till kunden
Pensionsanalys - värde 4 500kr Med hjälp av rådgivare på LRF Konsult ser ni över din pension.
Det som ingår:
- 2h möte med rådgivare
- Dokument med information om din pension
Framtidssamtal – värde 4 950kr
Ett möte med rådgivare från LRF Konsult ute i din verksamhet. En behovsanalys för att komma fram till hur man skall nå sina mål
efter att du genomgått Företagarkollen. Fokus på framtid. Framtidssamtalet skall mynna ut minst två till tre konkreta råd angående
förändringar eller åtgärder som skall göras i företaget.
Det som ingår:
- 3,5 h möte med rådgivare i din verksamhet
- Uppföljning av mötet per telefon
Juridisköversyn – värde 15 600kr
Du får en juridisk analys anpassad efter dina behov.
Det som ingår:
- Testamente
- Samboavtal/äktenskapsförord

