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K A M  R E D O V I S N I N G  A B

ÄR EN AUKTORISERAD REDOVISNINGSBYRÅ 
SOM ÄR MEDLEM I SRF KONSULTERNA



KAM Redovisning AB är en 
expansiv redovisningsbyrå 
i Stockholm med ambitiösa 
framtidsplaner.

deklaration till kvalificerad ekonomisk rådgivning. 

Vi hjälper företag i alla storlekar, från enmansföretag till 

stora företag, i alla branscher med ekonomiska lösningar 

och låter era önskemål styra vilka tjänster vi kan erbjuda för 

just ert företag.

Alla våra konsulter har lång erfarenhet och bred kompetens 

inom redovisnings- och löneområdet. Kompetensutveckling 

är en viktig och naturlig del av konsulternas vardag. Men det 

som gör oss speciella är vårt personliga engagemang och 

vårt strukturerade och målmedvetna arbetssätt. 

Vi är auktoriserad redovisningsbyrå som är medlem i SRF 

Konsulterna - en garanti för kompetens, kvalitet och 

utveckling.

Vi arbetar enligt REX - ny Svensk standard för redovisningsup-

pdrag baserad på nordiska principer för redovisningstjänster 

enligt Nordic Accountant Federation och Srf Konsulterna.

OM OSS

Auktoriserad redovisningsbyrå  skapar förtroende hos både 

finansiärer och myndigheter, kvalitet i redovisning och 

rapportering är avgörande för företagets utveckling och 

framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad 

lönsamhet och god likviditet.
Vi arbetar strukturerat och proaktivt för att förverkliga 

dessa. Sedan 2004 har vi levererat kvalificerade 

redovisnings  och lönetjänster till företag i Sverige och 

Europa. Vi har drygt 250 kunder och det kommer hela tiden 

stration. Vi är en värdefull och kompetent resurs som kan 

hjälpa dig med allt från löpande bokföring, bokslut och 

fler. Vi är experter på redovisning, ekonomi, lön och admini-



VÅRA TJÄNSTER

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?
Låt oss ta hand om hela eller delar av ditt företags löpande redovisning, och välj själv var vi tar vid. Vi erbjuder även tjänster 

inom affärsstöd och management consulting däribland rådgivning vid kritiska investeringsbeslut. 

LÖNEADMINISTRATION

EKONOMISK RÅDGIVNING & ANALYS

REDOVISNING

Löpande bokföring är allt som har med den dagliga adminis-

trationen att göra. Allt i från bokföring av företaget affär-

shändelser till rapportering av skatt och momsdeklara-

tionen.

Vi erbjuder både en helhetslösning i form av vår lönetjänst 

som vi skräddarsyr efter dina behov. Du får en säker hanter-

ing och rapportering av företagets löner och behöver inte 

oroa dig för hur lönerna ska skötas vid sjukdom eller semes-

ter. Om du endast vill ha hjälp med vissa delar av lönehan-

teringen så är det inget problem, vi anpassar tjänsten efter 

dina önskemål.

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING

Vi har mångårig erfarenhet av att upprätta bokslut och årsre-

dovisning på ett professionellt sätt. Bara vi, auktoriserade 

redovisningskonsulter, kan upprätta rapport om årsre-

dovisning vilken är en garanti och ett kvitto på att din 

redovisning håller hög kvalitet. 

Genom den rapporten skapar du förtroende för företagets 

redovisning hos myndigheter, banker, kunder och andra 

intressenter.

Som rådgivare finns vi ständigt vid er sida. Vi hjälper er att 

snabbt komma vidare när frågor dyker upp. Kam 

Redovisnings rådgivning baseras på den goda insyn som vår 

konsult får i ert företag kombinerat med gedigen kunskap i 

företagsutveckling. Detta gör att vi kan hjälpa er med kvalifi-

cerad rådgivning i allt från ekonomiska frågeställningar  

till effektivisering och strategi.

KONSULTING

Vi hjälper våra kunder i företagets olika faser, exempelvis vid 

kapitalbehov,   förvaltning, ägarförändring, förändring av 

kapital m.m. Att ta sig fram genom lagar och regler och göra 

allt i rätt ordning vid större förändringar kan vara en 

utmaning.



DIGITALISERING AV 

REDOVISNINGSTJÄNSTER

FOTA DINA KVITTON
Hantering av reseräkningar och kvittoutlägg. 

Fota dina kvitton och skapa reseräkningar 

direkt i mobilen, den digitala assistenten tar 

hand om redovisningen och vi slipper lägga 

onödig tid på manuellt arbete.

FAKTURASCANNING
Digital hantering av dina leverantörsfakturor. 

Ta emot dina leverantörsfakturor direkt på 

webben via datorn, surfplattan eller mobilen, 

godkänn dom med ett knapptryck och vi tar 

hand om redovisning samt betalning.

NYCKELTAL
Ekonomi som den borde presenteras. När 

redovisningen är färdig presenteras den i 

lättbegripliga visuella grafer skapade för 

entreprenörer, men även i klassiska ekonomi-

ska rapporter. 



VÅRA UTMÄRKELSERSRF AUTORISERAD BYRÅ 
KAM Redovisning AB är medlemmar i SRF konsulterna (tidigare 
SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) som är den 
äldsta och ledande branschorganisationen för Auktoriserade 
Redovisningskonsulter.

SVENSK - POLSKA HANDELSKAMMAREN

2018 blev vi medlem i Svensk-Polska Handelskammaren. 
Svensk - Polska Handelskammaren är sedan mer än 75 år ett 
viktigt forum för affärsförbindelserna mellan Polen och Sverige.

SVENSK STANDARD REX
Vi arbetar enligt REX - ny Svensk standard för redovisnings-
uppdrag baserad på nordiska principer för redovisnings-
tjänster enligt Nordic Accountant Federntion och SRF 
Konsulterna.

SRF AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

Vi har tilldelats certifikat Auktoriserad Redovisningskonsult av SRF
konsulterna. En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen 
ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. 

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET AAA
KAM Redovisning AB har uppnått AAA, högsta kreditvärdighet 
av kreditcertifieringsförntaget Bisnode. För att uppnå högsta 
kreditvärdighet krävs att företaget har en mycket stark finansiell 
ställning och att företaget också är generellt väsentligt bättre än
andra företag, i sin bransch.

GULD CERTIFIKAT I KREDITVÄRDIGHET 

UC har 2016 tilldelat KAM Radovisning AB Certifikat med Högsta 
kreditvärdighet - riskklass 5 - Guldcertifikat. Ett UC certifikat visar 
inte bara att vi på KAM Redovisning AB har högsta kreditvärdighet 
utan även att vi är en affärspartner du kan lita på.

DI GASELL VINNARE

DI Gasell är ett pris som sedan 2000 årligen delas ut av tidnin-
gen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag.

RÄDDA BARNEN

Rädda barnens företagsvän 2014. Rädda Barnen är en religiöst 
och partipolitiskt obunden organisation som värnar om barns 
rättigheter. 

HÖGSTA TILLVÄXTKLASSEN STI

KAM Redovisning AB har nått den högsta tillväxtklassen STI 
(Svenskt Tillväxtindex). Det innebär att KAM Redovisning AB 
är ett av 3% av Sveriges företag som nått sådan framgång. 
STI är en klassificering av svenska företags ekonomiska 
prestationer. 



HÖG KOMPETENS 

BRA ATT VETA
För att säkerställa att du får rätt hjälp med ditt företags redovisning, löner, deklarationer, bokslut och värdefull ekonomisk 

rådgivning är det viktigt att ta hjälp av någon som har rätt kompetens inom området.

En Auktoriserad Redovisningskonsult ha dokumenterade kunskaper 

inom området, är uppdaterad på gällande lagar och regelverk och har 

flerårig erfarenhet i yrket. En trygghet för företaget och positivt för 

Vi strävar alltid efter att samarbetet med våra kunder 

blir långsiktigt med engagemang, tillgänglighet 

och hög kompetens från vår sida.

Läs mer om vårt framgångsrecept... 

affärerna.



VÅRA KUNDER



SRF Auktoriserad Redovisningskonsult  
arbetar som en naturlig rådgivare 

och kan hjälpa företaget med 
både  lönsamhet  och affärer. 



ARBETSSÄTT OCH DIALOGEN

FLEXIBLA LÖSNINGAR

Varje samarbete är unikt och vi börjar alltid med en grundlig genomgång tillsammans med kunden för att kunna planera 

och genomföra uppdraget på bästa sätt.

Vi bidrar till ökad säkerhet i kundernas beslut, trygghet, 

kunskaper och förståelse för hur olika agerande på olika 

sätt bidrar till resultat i önskad riktning. Varje kunds 

redovisning och ekonomi är unik och ska därför också få 

genuint och engagerat bemötande, vid varje kontakt.

och resultatorienterad. 

Vi specialiserar oss på att vara ”Redovisningsbyrån du kan 

räkna med” genom att i många fall vara våra kunders 

kompletta ekonomiavdelning. Ansvarstagande och kvalité 

på hög nivå med proaktivitet i fokus präglar vårt 

arbetssätt och dialogen med kunden är effektiv och 

Genom att regelbundet följa upp dina mål och ta fram bra beslutsunderlag 
så kan vi hjälpa ditt företag att bli mer framgångsrikt.



VI JOBBAR STÄNDIGT 

PÅ ATT UTVECKLA VÅR 

KOMPETENS OCH SKAPA 

TRYGGHET FÖR VÅRA 

KUNDER.



Kontakta oss

Upplagsvägen 1, 4 tr, 

117 43 Stockholm

076-655 66 67 kontor@kam.nu

Vi strävar alltid efter att samarbetet med våra kunder blir långsiktigt med 

engagemang, tillgänglighet och hög kompetens från vår sida.

www.kam.nu

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för dig! 
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