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STARTA - Arvode och villkor

Mervärdesskatt tillkommer på de angivna beloppen.

Bolagsverkets registreringsavgift vid nybildning av bolag tillkommer på angivna priser. 

Månadsavgiften faktureras under 6 månader i sammanhängande följd efter varandra.

Villkor: Allmänna villkor om rådgivnings och andra tjänster, som är fastställda av Far. 

Paket Månadsavgift 6 månader

SMALL
– Bolagsbildning
– Affärsplan
– Uppföljningssamtal

1 490 kr/månad

Totalt: 8 940 kr

MEDIUM
– Bolagsbildning
– Affärsplan
– Bolagsstruktur (möjligheter kring 3:12+ K10)
– Matchning med rätt revisor
– Företagsregistrering hos Skatteverket 
– Affärsstrategi
– Uppföljningssamtal

2 490 kr/månad

Totalt: 14 940 kr

Exkl SMALL: 1 490kr/månad

Totalt: 8 940 kr

LARGE
– Bolagsbildning
– Affärsplan
– Bolagsstruktur (möjligheter kring 3:12+ K10)
– Matchning med rätt revisor
– Företagsregistrering hos Skatteverket 
– Affärsstrategi
– Anpassad Årsredovisningsmall K2
– Advisory Board
– Finansieringsmodell
– Uppföljningssamtal

3 990 kr/månad

Totalt: 23 940 kr

Exkl SMALL: 2 990kr/månad

Totalt: 17 940 kr

Vi hjälper er att förverkliga er dröm

Med KPMGs STARTA-erbjudande blir er 
resa inte bara enkel, ni kan dessutom få 
hjälp med kvalificerad rådgivning så att ni 
förstår de affärsmässiga beslut som är bäst 
för er personligen och för er verksamhet. 

Vi erbjuder tre rådgivningspaket för 
Startups. Paketen varierar i innehåll och 
omfattning, välj mellan SMALL, MEDIUM 
och LARGE.
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Beskrivning av ingående delar
Bolagsbildning

Vi hjälper till med bolagshandlingar vid nybildning av aktiebolag och registrering av företaget 
hos Bolagsverket. Utöver aktiebolaget med handlingar får ni även en aktiebok och mallar för 
anmälan om särskild huvudman.. . 

Affärsplan

För att ge företaget optimala förutsättningar för den bästa starten utvärderar vi företagets 
affärsplan tillsammans med er.

En välformulerad och genomtänkt affärsplan är avgörande när företaget kommunicerar med 
finansiärer och andra intressenter, för att identifiera företagets potential och 
utvecklingsområden samt för att strukturera det praktiska arbetet med företaget.

Bolagsstruktur (Möjligheter kring 3:12 + K10) 

Företagets ägandeform kan vara avgörande för företagets fortsatta utveckling. Ofta är därför 
företags- och personbeskattning avgörande för val av bolagsstruktur. Under ett möte med en 
skatteexpert får ni rådgivning kring skatteregler som är relevanta för Startups. 

Matchning med rätt revisor

Baserat på företagets verksamhet, geografiska placering och era önskemål matchar vi er 
med en revisor som är rätt för företaget. Vi hjälper även till med registrering av revisor hos 
Bolagsverket.

Företagsregistrering hos Skatteverket

Vi hjälper till med Företagsregistrering hos Skatteverket för ansökan om F-skatt, anmälan för 
arbetsgivarregistrering och anmälan för moms.

Affärsstrategi
Vad är företagets kärnfrågor och hur arbetar ledningsgruppen med resursoptimering för att nå 
utvecklingen och expansion?

KPMG bistår med rådgivare som tillsammans med er analyserar nuläget. Som stöd i denna 
analys kommer publikt tillgänglig information om företaget och dess ledning att tillhandahållas 
så att ni får en förståelse för den information som företagets intressenter har tillgång till.

Affärsstrategi forts.

Därefter kommer företagets strategiskt mest viktiga frågor att behandlas för att formulera en strategi och 
processer kring detta arbete.

Baserat på företagets fortsatta utveckling kan regelverket som tillämpas vid redovisningen vara avgörande. 
Genom ett optimalt regelverk kan företaget undvika att företaget får ett för lågt eget kapital och upprätta 
kontrollbalansräkning. Tillsammans med er kommer vi att utvärdera den nuvarande och framtida strategin för att 
optimera bland annat externredovisning och informationen till intressenter.

Anpassad Årsredovisningsmall K2

Med KPMG:s årsredovisningsmall kan du snabbt och enkelt göra en professionell årsredovisning i enlighet med 
gällande regelverk. Vi förutsätter att företaget i den initiala fasen kommer att följa K2-regelverket. Om det i stället 
är K3 som ska tillämpas initialt, kan vi anpassa erbjudandet. Ta kontakt med er kontaktperson på KPMG för att 
diskutera hur prisanpassning kan ske.

Advisory Board

Advisory Board är kortfattat en panel eller grupp med personer som företaget kan vända sig till för att få råd och 
som kan agera mentor. Upplägget kan vara i form av formella möten med regelbundna intervall eller genom 
enstaka riktade insatser. Deltagare i Advisory Board kan vanligtvis få någon form av ersättning av bolaget 
beroende på arbetsinsatsen. För företaget är det ett sätt att få tillgång till kunskap och kompetens som är viktig 
för den fortsatta utvecklingen.

KPMG har via sitt starka nätverk, tillgång till externa aktörer med stor specialisering. Efter en gemensam 
utvärdering matchar ditt företag med rätt personer som kan bilda ert Advisory Board.

Finansieringsmodell

Hur kommer företaget att finansieras? Grundarnas egna kapital, lån eller riskkapital? Med viss finansiering kan 
ägandet komma att förändras, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till och vara förberedd på.

KPMG bistår med rådgivning för att analysera företagets burn rate och finansieringsbehov. Baserat på det 
analyseras det strategiska finansieringsarbetet. 

KPMG kan förmedla kontakt med välkända kreditgivare för att lösa eventuella finansieringsbehov.

Uppföljningssamtal

Vi avslutar vår rådgivning med ett uppföljningssamtal där vi diskuterar de frågor som är relevanta för er.
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