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Tåga är min samarbetspartner 
avseende ekonomi och lönead-
ministration. Jag känner mig 
trygg och jag kan lita på kvali-
teten på Tågas tjänster

”
”Carola Enmark 

Bageriet i Puoltikasvaara AB



LÖPANDE REDOVISNING BOKSLUT DEKLARATIONLÖNEADMINISTRATION DIN EKONOMIAVDELNING

OM TÅGA

Personliga och pålitliga konsulter med bas i 
Kiruna och Luleå.

Vår drivkraft är intresset för systematik, orga-
nisation och struktur. Att rätt personer gör rätt 
saker vid rätt tidpunkt, att du som kund blir 
nöjd och känner att vi gör skillnad. Vi vet vad vi 
kan och vi vet också vad som förväntas av oss.

Tåga erbjuder tjänster för mindre och större 
företag inom både ekonomi och löneadministra-
tion. Vi är erfarna konsulter med olika kompe-
tens och kompetensområden. Vi arbetar enligt 
REKO och SALK (Svensk standard för redovis-
nings- och lönetjänster)

Vi erbjuder våra kunder individuella lösningar 
anpassade för kundens behov.

LÖPANDE REDOVISNING, BOKSLUT
OCH DEKLARATION

Tåga hjälper ert företag med löpande redovisning, 
bokslut och deklaration för både enskilda firmor och 
aktiebolag.

Vi arbetar i ett modernt ekonomisystem med stor 
flexibilitet. Vår redovisningskonsult som ansvarar för 
ert uppdrag kan jobbet på sina fem fingrar och är alltid 
uppdaterad på lagar, regler och branschstandarder.

• Löpande redovisning
• Bokslut och deklaration
• Skattedeklaration
• Projektekonomi
• Rekvirering av EU-medel

LÖNEADMINISTRATION

Vi kan hjälpa er med lönekörning och arbetsgivarde-
klaration. Vi kan också hjälpa er med beräkning och 
redovisning av förmåner, administrera utlägg, reseräk-
ningar, semesterlöneredovisning, årliga kontrollupp-
gifter och löpande statistikuppgifter. Ni kan känna 
er trygga med vår löneadministration, oberoende av 
kollektivavtal.

• Löneredovisning
• Arbetsgivardeklaration
• Kontrolluppgifter
• Rapportering
• Statistik

DIN EKONOMIAVDELNING

När ert företag växer och utvecklas, eller har som 
ambition att expandera, ökar också behovet av  
uppföljning och styrning.

Tåga kan därför erbjuda er en helhetslösning. Tillsam-
mans med er som kund tar vi fram ett arbetssätt som 
gör er ekonomi- och löneadministration samt övrig 
administration anpassad för er verksamhet.

Vi upprättar rapportering enligt era önskemål och 
kontinuerlig uppföljning av er ekonomi. Vi kan även 
vara behjälplig med budget, kassaflödesanalys och 
nyckeltalsuppföljning.

• Resultatuppföljning
• Ekonomistyrning
• Budget
• Kassaflödesanalyser
• Nyckeltalsuppföljning
• Rådgivning

KIRUNA

LULEÅ


