Ta tempen på bolaget med Due diligence!
Det har blivit mycket lättare att finna information kring olika bolags finansiella status. Man
kan enkelt tanka hem grundläggande information på nätet. Men när man ska ingå ett
närmare finansiellt samarbete behöver man veta mycket mer. En viktig del i detta arbetet är
att utföra en genomgripande besiktning av företaget, en due diligence. Det är en mycket
resurskrävande process som ofta är en kapplöpning med tiden.

Bakgrund
Vid en genomgripande finansiell due diligence bör man noggrant gå igenom företaget och
dess räkenskaper. För att kunna genomföra en tillräckligt både bred och djup analys bör man
också kunna läsa in data från bolagets andra källor så som reskontror, budgetsystem, CRMsystem, HR-system, Excel-matriser, mm. Kvalitéten och resultatet av det totala due
diligence-arbetet, med dess analys, är en mycket viktig del för framtida beslutsfattande.
Man bör exempelvis analysera och verifiera bolagets:
•

•
•

Omsättning, lönsamhet och trender
o Lönsamhet per produkt eller affärsområde
o Kundlönsamhet per kund. Antal kunder och antal nya kunder/år
o Fördjupa sig i både rörliga och fasta kostnader
o Produktionskostnader
o Personalkostnader
Cash flow
Analysera och verifiera balansräkning
o Tillgångar, skulder och eget kapital
o Redovisning kopplat till kund- och leverantörsreskontror
o Varulager och inventarier

I Sverige kan man ganska lätt analysera ett bolags redovisning genom att extrahera en så
kallad SIE4-fil från bolagets redovisningssystem. SIE4-filer från de senaste årens redovisning
utgör en bra grund för en fortsatt analys.

Problemet
Det är svårt att finna analyssystem som både hanterar SIE-format och kan genomföra
flexibla analyser med data som kompletterar redovisningsdata. Det finns ett flertal
programvaror som har den analytiska kapaciteten men som inte kan hantera
redovisningsdata (SIE4) på ett enkelt sätt. Detta beror på att de ofta utvecklas i USA och att
SIE4-formatet bara används i ”lilla” Sverige.
De flesta analyser som idag genomförs är inte tillräckligt kompletta, vilket beror på att tiden
inte räcker till. Anledningen till detta är att de tas fram med Excel, som är ett utmärkt
kalkylprogram men som inte på ett enkelt sätt kan sam-analysera data från olika källor.
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Detta beror på att data från olika källor ofta måste genomgå en omfattande prepareringsprocess för att kunna samköras, vilket inte är Excel’s styrka.

Lösningen
En ny typ av analysverktyg som nyligen lanserats hanterar samtidigt både datapreparering
och analys/visualisering vilket snabbar upp analysprocessen avsevärt
Ett analysverktyg lämpat för företagsbesiktning bör:
• Stödja hela analysprocessen med endast ett verktyg
• Vara lätt att använda via ett intuitivt användargränssnitt
• Ha hög prestanda även vid stora datamängder
• Inte kräva programmeringskunskaper eller komplicerad syntax
• Läsa data med SIE4-format samt via ODBC.
• Fördjupa analysen genom möjlighet att använda data från olika källor i samma analys
• Enkelt kunna identifiera och korrigera korrupt/smutsig/felaktigt data
• Rätta korrupt data simultant med analysfasen
Ett analysverktyg som klarar ovanstående krav och som radikalt snabbar upp due diligence
arbetet finner du här: leanalyser.com .
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