Fakta & information
Medlemskap i LR
Revision & Redovisning
LR Revision & Redovisning är ett nätverk av fristående revisions- och redovisningsföretag. Vi växer
stadigt och hälsar gärna nya delägare välkomna.
Som medlem i LR fortsätter du att äga och driva
din egen byrå – samtidigt som du får tillgång till en
stor kunskapsbank och ett starkt nätverk med
kollegor inom revision och redovisning. Våra gemensamma satsningar syftar till att underlätta för
dig som lokalt verksam att erbjuda dina kunder hög
kvalitet, kompetens, service och tillgänglighet.

Tre goda skäl att ingå i LR:
1. Du får tillgång till stora gemensamma resurser och ett
välkänt varumärke – men behåller smidigheten och friheten
med att äga och driva egen byrå
LR Revision & Redovisning finns på över 50 orter och utgör ett
välkänt varumärke. Du får tillgång till rådgivning, administrativ support, kompetensutveckling, gemensam marknadsföring
samt förmedling av uppdrag som kräver specialistkompetens.
Din byrå får en erkänd kvalitetsstämpel tack vare LRs gemensamma normer och vårt interna (FAR-godkända) kvalitetskontrollsystem. Dessutom får du ett internationellt nätverk i över
90 länder via vårt samarbete med Russell Bedford International RBI. Därmed kan du alltid erbjuda dina kunder god service
– oavsett var i världen de gör sina affärer. Som medlemsföretag
i LR kan du ha kvar ditt nuvarande bolagsnamn, lägga ”LR”
före namnet, eller byta namn till LR Revision & Redovisning
lokala ortnamnet AB. Valet är ditt!
2. Du växer med ett starkt nätverk & kompetensutveckling
Nätverka med trevliga kollegor, det vill säga medlemsföretagen i LR Revision & Redovisning. Totalt handlar det om ca
300 personer varav ca 70 är delägare. Inom LR sker ett ständigt erfarenhets- och kunskapsutbyte kring revision, redovisning och företagande. Du knyter enkelt nya professionella
kontakter genom att tacka ja till de utbildningar, konferenser
och ägarträffar som vi regelbundet arrangerar i egen regi.
Som medlem får du även tillgång till LRs kvalitetshandbok
med vägledningar och mallar till stöd i ditt dagliga arbete
inom revision och redovisning. På www.lr-revision.se hittar
du mer information och alla våra nuvarande medlemmar.

3. Du gör bra affärer och spar arbetstid
Tillsammans spar vi mycket energi genom att undvika dubbelarbete. Till exempel tar LR Revision & Redovisning
fram fyra nyhetsbrev per år, som du kan få byråanpassade,
så du står som avsändare och kan ge till dina kunder. Du kan
också få många timmar över genom att låta LR centralt administrera din hemsida, kundträffar, annonser m m. Gemensamma upphandlingar av programvaror för revision,
redovisning, skatt och byråintern administration sänker
dina programvarukostnader.

”Vi äger och driver vår egen byrå lokalt, samtidigt som
vi ingår i LRs nationella nätverk. Fördelarna är flera.”
Birgitta Thorberg, Hugos Revision AB

”Vårt medlemskap i LR ger oss ett stort kontaktnät
och tillgång till värdefull kunskap. På LR:s utbildningsdagar, konferenser och medlemsmöten träffar
jag många trevliga kollegor.”
Bo Östh, Kungälvs Revisionsbyrå AB

Mer information
Ring oss gärna på 08-545 882 39 eller skicka e-post till info@lr-revision.se och läs mer på www.lr-revision.se

