
 KONCERNKONSOLIDERING & RAPPORTERING PÅ EN MINUT 

Effektiv konsolidering 
och bolagsstyrning



Boardeaser är en säker molntjänst för 
professionell bolagsstyrning. Vi erbjuder 
verktyg som bland annat automatiserar 
konsolidering och rapportering.

Verktygen är lättanvända men samtidigt 
kraftfulla. Det gör att rutinerade CFO:er, 
professionella ekonomikonsulter och 
revisorer såväl som den mindre erfarne 
ekonomen drar stor nytta av dem.

Konsolideringsverktyget bygger 
på Boardeasers ekonomilösning 
som snabbt ger djup insikt i alla 
koncernbolag. 

Omfattande analyser genereras 
automatiskt och presenteras i grafer 
och tabeller som enkelt sammanställs i 
rapporter.

Tillsammans med vår styrelseportal och 
våra administrationsverktyg erbjuder 
vi en komplett lösning för koncernens 
bolagstyrning. Enkelt, effektivt och 
säkert.

Enkelt och kraftfullt

www.boardeaser.com

Ann-Sofie Palmqvist, CFO på P&E Group

”Med Boardeaser effektiviserar vi både  
bolagsadministration och koncernrapportering. 
Våra styrelsemöten har dessutom blivit 
mycket smidigare!”

Konsoliderade rapporter under minuten? Det kan bli din vardag 
tack vare vår automatiserade datahantering. Boardeaser gör 
arbetslivet enklare för ekonomer, ledning och styrelse. 
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MODERBOLAG Rapporter under minuten!
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Vinster för dig som ekonom
Tidsbesparing 
Automatiseringen minimerar manuellt arbete med 
bl.a. konsolidering, rapportering och budgetprocess.

Vinster för dig i styrelse och ledning

Automatisk kvalitetssäkring 
Data direkt från ekonomisystemet och automatiska 
kontroller minimerar risk för mänskliga fel. 

Kombinera enkelt med Excel 
Data i Boardeaser kan när som helst exporteras i en 
eller flera filer till Excel eller Google Sheets.

Allt tillgängligt på ett säkert ställe 
Omfattande analyser, historiska utfall, bolagsformalia 
– alltid tillgängligt och samlat på en plats.

Pedagogiskt presenterat 
Enkelt för t.ex. vd eller CFO att presentera ekonomidelen utan 
att fastna på detaljnivå. På en minut har styrelsen ett bra 
grepp om hela verksamheten.

Snabb tillgång till färsk data 
Vd levererar rapporter på minuter och konsoliderat 
resultat finns snabbt tillgängligt för ledning och styrelse.

Från helhetsperspektiv till detaljnivå 
Den visuellt presenterade koncernstrukturen ger dig snabbt 
överblick samtidigt som du enkelt att gå ned på detaljnivå i 
data med t.ex. drill-down-funktion.
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Så enkelt är det 

www.boardeaser.com

5 steg till konsoliderad rapport

KONSOLIDERING & RAPPORTERING PÅ EN MINUT

Skapa konton

Skapa ett Boardeaserkonto för  
moderbolaget och för respektive 
dotterbolag. 

Bygg koncernträd

Definiera enkelt er koncernstruktur i vårt lättanvända redigeringsverktyg. 
Ni får genast en visuellt tydlig överblick över er organisation.

 ✓ Internationella dotterbolag: ange valuta per bolag. Vi hämtar 
kurser från riksbanken (slutkurser och medelvärde) och gör 
automatiska elimineringar baserade på kursfluktuationer.

 ✓ Minoritetsägande: ange ägande i kapital och röster för respektive 
koncernbolag manuellt. Om ni använder Boardeasers aktiebok för 
dotterbolagen sker detta automatiskt och bolagen kategoriseras i 
dotterbolag, intressebolag och investeringar.

 

Läs in bokföring & brygga kontoplaner

Läs in bokföringsdata för alla bolag genom att ladda upp SIE 4-filer 
eller genom att koppla ert ekonomisystem till Boardeaser.

 ✓ Kontobrygga: alla kontoplaner och valutor anpassas till en 
enhetlig kontoplan för koncernen. I systemet finns regler för att 
ändra namn, kontonummer och slå ihop konton. 

Välj elimineringsregler & standardkontroller

Välj vilka standardelimineringsregler och kontroller som ska 
gälla vid varje konsolidering. Det går också att skapa egna.

 ✓ Elimineringsregler: använd standardelimineringsregler 
eller definiera egna regler. Hanterar bl.a. förvärv, 
internförsäljning och avskrivning av goodwill.

 ✓ Standardkontroller: en lång rad inbyggda 
standardkontroller förenklar, snabbar upp och 
kvalitetssäkrar er konsolidering. 
 
Lås bokslutet och er data är redo för rapportering!

1

4

2

Excel  
All data kan när som 

helst exporteras till Excel 
eller Google Sheets,  

per bolag eller  
konsoliderad.
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Rapportera på en minut!

Nu är er löpande rapportering automatiserad.

I rapportverktyget kompletteras rapporten enkelt med 
kommentarer och avvikelser. Sen är det dags att publicera 
och leverera – med bara några knappklick. 

 ✓ Standardmallar: flera mallar ingår för att göra er 
rapportering så enkel och snabb som möjligt, t.ex. 
mallar för vd-rapport. Alla standardelement (mallar, 
grafer och tabeller) är framtagna för att ge så bra 
inblick i er verksamheten som möjligt. 

 ✓ Säker leverans: när rapporten 
är klar och publicerad 
väljer ni mottagare som 
delges via säker länk. 

5

DASHBOARDS  
Pedagogiskt presenterad överblick som kan 
skräddarsys efter era behov. Välj att visa  
konsoliderad data eller per bolag. 

SKRÄDDARSY ER RAPPORTERING 
Med våra lättanvända redigeringsverktyg är det enkelt att: 

 ✓ skräddarsy dashboards och rapportmallar.

 ✓ välja nyckeltal eller data att visualisera och vilken typ av 
graf som presenterar er data tydligast. 

 ✓ redigera och skapa egna variabler (KPI:er).

 ✓ generera egna tabeller, välja intervall och upplösning; 
månader, kvartal och år.

 ✓ infoga egna bilder, tabeller och grafer. 

www.boardeaser.com

INTERAKTIVA RAPPORTER 
I webbläsaren har rapporten aktiva funktioner 
för bl.a. mouse over, drill-down och fly over. 
Vid publicering skapas också en PDF-version 
som sparas i ert dokumentarkiv. 

Nästa månad?  
Alla grafer, tabeller och mallar  
uppdateras automatiskt när ny  

bokföring lästs in. 

De elimineringsregler och  
kontroller ni valt sker också 

automatiskt.

http://www.boardeaser.com
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INTELLIGENTA LÖSNINGAR FÖR COMPLIANCE & GOVERNANCE

Vår digitala styrelseportal tydliggör både mötesprocess och  
ansvarsfördelning. Alla styrelsemedlemmar sparar värdefull 
arbetstid och får överblick över sina styrelseuppdrag. 

 ✓ Att-göra-uppgifter på personlig dashboard 

 ✓ Påminnelsefunktioner och kalenderintegration 

 ✓ E-signering med BankID

 ✓ Beslutslogg och uppföljning

 ✓ Dokumentarkiv

 ✓ iPad/iPhone App

 ✓ Årsplan och årshjul

 ✓ Integrerade videomöten

Ordning & reda
Boardeaser hjälper er att hantera dokument och avtal på ett 
strukturerat och proaktivt sätt. I kombination med vår styrelseportal 
har ni ett komplett verktyg för er bolagsadministration.

Styrelsearbete

E-signering 

I Boardeaser kan 
ni e-signera avtal, 

dokument och 
 protokoll.

Professionell struktur på dokument och avtal reducerar 
risk för er och eventuella investerare. I förlängningen 
bidrar det dessutom till ökat bolagsvärde. 

 ✓ Enkelt att ladda upp och kategorisera avtal

 ✓ Påminnelsefunktion för löptid

 ✓ Riskrapport till styrelsen

 ✓ Bevakning av avtal till ledning

 ✓ Lägg in kontaktuppgifter för motpart

 ✓ Kommentera och gör anteckningar

BOARD PORTAL

CONTRACT MANAGEMENT

Avtalshantering
Vår digitala bolagspärm föreslår vilka dokument och 
avtal som bör vara på plats. Stödfunktionerna gör det 
enkelt att arbeta strukturerat.

 ✓ Enkelt att lägga till egna mappar och dokument

 ✓ Listar både rekommenderade och lagstadgade 
dokument och avtal baserat på er verksamhetstyp

 ✓ Välj ansvarig och behörighet per dokument

 ✓ Se vem som tagit del av dokumenten

 ✓ Dokument- och versionshistorik

COMPLIANCE

Digital bolagspärm

http://www.boardeaser.com


I Boardeaser upprättar ni enkelt en digital aktiebok i 
enlighet med regelverken. Styrelsen får tillgång till en 
säker och aktuell aktiebok.

 ✓ Cap table 

 ✓ Ägarlista

 ✓ Automatisk PDF-export

 ✓ Komplett transaktionshistorik

 ✓ Hanterar försäljning, split, fondemission

 ✓ Stödjer olika aktieserier och preferensaktier

www.boardeaser.com

Inloggning med BankID
Inloggning med BankID kan väljas 
som krav för att säkert styrka varje 
användares identitet.

BankID är Sveriges i största  
e-legitimation och utfärdas av 12 
banker i samarbete.

Inloggning och behörighet

 ✓ Inloggning med BankID

 ✓ Interna behörighetsnivåer

 ✓ Isolerade behörighetszoner

 ✓ Alla ovanliga inloggningsförsök  
registreras och följs upp

 ✓ Valbart krav på tvåfaktors- 
autentisering och USB-nyckel  

Säkerhetskopior och spårbarhet

 ✓ Dagliga back-uper som sparas i 
Heroku

 ✓ Aktivitetslogg och spårbarhet 

Sekretess

 ✓ Personuppgiftsskydd i enlighet  
med GDPR

 ✓ All personal omfattas av sekretess-
avtal och internt regelverk

 ✓ Ingen känslig information via e-post  

Kryptering och intrång

 ✓ All datatrafik är krypterad över SSL 
(SHA-256 med RSA kryptering)

 ✓ Filer krypteras med AES-256 och  
lagras på AWS S3 på Irland (EU)

 ✓ Regelbundna intrångstester  

I Boardeaser kan ni tryggt hantera affärskritisk och sekretessbelagd information. 

Mattias Nordin, styrelsekonsult

“Boardeaser är ett pålitligt stöd för mig som 
ordförande och för mina styrelser. Vi får riktigt 
bra rapportering från ledningen och alla sparar 
tid så att vi kan fokusera på det viktiga.  Jag kan 
varmt rekommendera Boardeaser!”

Säker informationshantering

Digital aktiebok
SHAREHOLDER REGISTER
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Kontakta oss för en skräddarsydd lösning 
Berätta kort om er organisations behov så hjälper vi er att sätta 
ihop en passande lösning. Vi visar såklart gärna hur våra produkter 
fungerar helt kostnadsfritt. 

Skriv till offert@boardeaser.com eller ring +46 70 916 43 00 
för direktkontakt med en av våra säljare.

www.boardeaser.com

2 110 SEK
per månad

6 185 SEK
per månad

9 950 SEK
per månad

Board Portal
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KPI Analytics

Reports

Business Units

Group Consolidation
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E-sign

Financials

KPI Analytics

Reports

Business Units

Group Consolidation

LITEN MEDEL STOR

Erbjudande
Ni betalar bara för det er koncern behöver. Vi sätter ihop 
en skräddarsydd lösning med förmånlig rabatt baserad på 
antalet bolag i er organisation. 

-40%* -40%*-40%*

Offert?

*Gäller inte produkter med tredjepartsleverantör 
som t.ex. E-sign, där gäller 30% rabatt.

4 bolag, oms. 65 MSEK 9 bolag, oms. 660 MSEK 20 bolag, oms. 1 200 MSEK

PRISEXEMPEL

mailto:offert%40boardeaser.com?subject=Offert%20koncern
http://www.boardeaser.com
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Våra produkter

STYRELSEPORTAL

Board Portal 499 SEK/mån

E-sign 25 dokument per år 199 SEK/mån

Non-active Boards 199 SEK/mån

iPad/iPhone App 5 användare
12 anv.: 399 SEK/mån | 24 anv.: 599 SEK/mån

Fr. 199 SEK/mån

Video Meetings 10 möten
24 möten: 399 SEK/mån | 60 möten: 599 SEK/mån

Fr. 199 SEK/mån

Evaluation 99 SEK/mån

General Meeting 10 ägare
25 ägare: 49 SEK/mån | 50 ägare: 99 SEK/mån | 100 ägare: 199 SEK/mån | 250 ägare: 299 SEK/mån
1 000+ ägare: 999 SEK/mån

Fr. 29 SEK/mån

Projects 25 st.
250 st.: 399 SEK/mån

Fr. 49 SEK/mån

Integrations
Dropbox

99 SEK/mån

PROFESSIONELL RAPPORTERING

Financials 0-10 MSEK omsättning
20 MSEK: 499 SEK/mån | 50 MSEK: 799 SEK/mån | 100 MSEK: 1 499 SEK/mån | 250 MSEK: 1 999 SEK/mån  
500 MSEK: 2 999 SEK/mån | 1 000 MSEK: 3 999 SEK/mån | 2 500 MSEK: 4 999 SEK/mån | +2 500 MSEK: 5 999 SEK/mån 

Fr. 199 SEK/mån

Reports 199 SEK/mån

KPI Analytics 199 SEK/mån

Group Consolidation 199 SEK/mån

Business Units 10 st.
100 st.: 599 SEK/mån | 1 000+ st.: 1 999 SEK/mån

 Fr. 199 SEK/mån

Marketing 199 SEK/mån

Social Media 199 SEK/mån

Integrations
Fortnox/ PE Accounting/ Google Spreadsheet

99 SEK/mån

www.boardeaser.com

MANAGEMENT & GOVERNANCE

Management Team 199 SEK/mån

Group Management Fr. 999 SEK/mån

Client Management Fr. 999 SEK/mån

Contracts 50 st.
200 st.: 199 SEK/mån | 1 000 st.: 499 SEK/mån

Fr. 99 SEK/mån

Shareholder Register 29 SEK/mån

Annual Report E-sign 29 SEK/mån

http://www.boardeaser.com
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Antal användare och  
kunder, april 2020.

INVESTMENTBOLAG 
Insikter för  

framgångsrika bolag

REDOVISNINGSBYRÅ 
Ordning och reda samt  

effektiva flöden

KONCERN 
Koncernkonsolidering  

och governance

NOTERAT BOLAG 
Hög informationssäkerhet  

och spårbarhet

BRF 
Allt samlat på en plats  
med tydliga processer

Användare
7 200 +

Kunder
1 400 +

AKTIEBOLAG 
Skapa optimala 

förutsättningar för tillväxt

IDEELL FÖRENING 
Minimal tid till det  

löpande styrelsearbetet

Några av våra kunder
Bland våra kunder finns allt från små föreningar till multinationella börsnoterade bolag.

Boardeaser är en säker molntjänst för professionell 
bolagsstyrning. Vår vision är att förenkla och  
effektivisera vardagen för styrelse och ledning. 

www.boardeaser.com

Om oss

50%*50%*
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Det är enkelt att komma igång med Boardeaser.  
Du testar våra verktyg helt kostnadsfritt och vi 
finns tillgängliga att svara på dina frågor.

www.boardeaser.com

Testa gratis!

Pär Haga, vd 

par@boardeaser.com 
+46 73 725 19 83

Boardeaser AB 
Götgatan 55
116 21 Stockholm 

Boka gratis demo
Vi visar gärna våra verktyg och hur 
de kan hjälpa er. Kontakta oss via 
vårt webbformulär eller skriv till  
e-postadressen nedan. Vi hör av oss 
inom kort med förslag på mötestider. 

bokademo@boardeaser.com

Support & guider
Behöver du hjälp att komma igång?

Besök vår FAQ där vi svarar på de 
vanligaste frågorna. I vår support 
hittar du mer utförliga guider och 
filmer som stegvis förklarar hur våra 
verktyg fungerar.

Hittar du inte svar på din fråga kan  
du enkelt skapa ett supportärende 
på vår webbplats. Vi återkommer till 
dig så snart vi kan.

Vi hoppas få bidra till en enklare 
vardag för dig och ditt bolag!

TESTA GRATIS I 30 DAGAR PÅ

www.boardeaser.com

https://boardeaser.com/boka-demo/
http://boardeaser.fixr.se/vanliga-fragor/
https://support.boardeaser.com
https://support.boardeaser.com/skapa-arende/
https://boardeaser.com/

