
Din företagsrapport är en kvalitativ rapport över ditt verksamhetsår. Den ska 
täcka in många områden bl a,

‣ Vision, mission, affärsidé & ledstjärnor
‣ Affärsprocess  och affärsmodell
‣ Strategier
‣ Organisation 
‣ Genomförda aktiviteter 
‣ Kommande aktiviteter
‣ Framtid

För att få företagsrapporten godkänd ska samtliga punkter finnas med. Rapp-
orten ska vara affärsmässig och välgjord och kan gärna lättas upp med bilder 
eller tidningsurklipp. Kontrollera alltid mot tävlingskriterier under gällande år.

Framsida
Enligt kriterierna ska följande finnas med på första sidan,

Bamboo UF
Helsingborg, Skåne län
1 september 2013 - 31 maj 2014
UF-coach Chris Hansson
Rådgivare Anna Olsson, Bepart AB
 Pelle Threrch, InnoVerk AB
 Amanda Bjöörck, Design AB

Sid 1
VD-rapport och innehållsförteckning

Din VD-rapport sammanfattar hela rapporten och skrivs sist och placeras på 
sid 1 efter ditt försättsblad [framsida].

‣ Företagets namn
‣ Varan/tjänsten
‣ Affärsidé
‣ Finansiell översikt
‣ Beskrivning över genomförda aktiviteter
‣ Ort och datum och underskrift av VD

Innehållsförteckning
Eftersom den ska dela  sida med VD-rapporten kan det vara all idé att placera 
den i högermarginalen. Hela sidan kan skrivas som två kolumner.

Rapporten
Framsida

‣ Innehållsförteckning & VD-rapport, sid 1

‣ Vision, mission, affärsidé & ledstjärnor

‣ Affärsprocess & affärsmodell .. visa grafisk modell
Från vilka olika aktiviteter kommer pengarna?
Kunder & pengar eller produktutveckling & pengar
Eftermarknad?
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‣ Strategier
Hur har du nått dina kunder?
Hur har du nått dina mål?

‣ Marknadsföring
Vad var din plan?
Hur har du gjort och hur ska du göra framöver?
Varför?

‣ Tidsplan/handlingsplan
Vad har genomförts?
Vad ligger i pipeline för våren?

‣ Organisation
Konstruktiva lärdomar från ditt halvår
Hur har du utvecklats?
Vilka är dina erfarenheter? 
Samarbete och teamutveckling, plus & minus
Visa grafiskt en stiliserad tidslinje

‣ Periodens utfall, d v s hur blev det?
RR och BR, nyckeltal och kalkyler
Efterkalkyl .. hur har du korrigerat?
Ort och datum och underskrift av revisor

‣ Företagets framtid
Kommande aktiviteter våren/sommaren/åk 3
Företagets möjlighet till fortsatt och realistisk utveckling.
Om AB krävs 500 000 kr bara för din lön + soc avgifter.

Grafisk manual [inte krav från UF]

Glöm  inte att din affärsplan ska designas efter företagets grafiska manual. 
Skriv kort och koncist så läsaren snabbt förstår vad du vill förmedla. Använd 
punktlistor, skisser och bilder för att förstärka ditt budskap. Vad vill du läsaren 
ska känna eller uppfatta när han/hon läser din text.

Sidantal

Eftersom domarna i kategorin - bästa företag - inte kan eller har tid att läsa 
några hundra planer på 30 sidor eller längre har sidantalet, fr o m 2013, 
begränsats till 10 sidor text + fram och baksida.

Inlämning

Laddas upp på företagets sida på UF-online, max 3,0 MB.
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