
”Låt alla få agera företagsägare 
- så att framtida beslut blir 
baserade på sunt affärstänkande.”

Celemi Apples & Oranges™ gör årsredovisningar 
levande genom en enkel välgenomtänkt och 
visuell modell av ett företag. Deltagarna utgör den 
tillträdande ledningsgruppen hos A&O AB – ett 
etablerat företag som står inför tuffa utmaningar. 
Gruppen kommer att följa företagets resa från 
medelmåttigt till framgångsrikt via ett antal övningar 
som utformats för att klarlägga affärsgrunderna i ett 
tillverkande företag.

Grupperna lär sig att bevaka kassaflödet, förbättra 
resursanvändandet, skapa en lönsam kundbas och 
mäta resultaten i balans- och resultaträkningen. 

Deltagare på alla nivåer får nya kunskaper eller kan 
vidareutveckla tidigare färdigheter för att: 
•	 Läsa	och	tolka	bokslut.
•	 Identifiera	kritiska	faktorer	som	påverkar	

lönsamheten.
•	 Analysera	nyckeltal	och	prioritera	i	enlighet	med	

dessa.
•	 Förstå hur man bygger upp en kundbas som ger 

både kortsiktig lönsamhet och långsiktig hållbar 
tillväxt.

 
Deltagarna kommer att upptäcka de orsak- och 
verkansamband som genomsyrar ett företags 
ekonomiska redovisning. Utifrån detta utvecklar de 
ett affärssinne som stödjer bra beslutsfattande i det 
framtida dagliga arbetet. 

Affärsekonomi 
för alla

Vad kunderna säger

”Alla tänker som företagsägare. Det innebär att framtida 
beslut baseras på sunt affärstänk, vilket borde förbättra 
det ekonomiska läget mycket snabbare.”

– Intern konsult, Principal Financial Group

”Celemi Apples & Oranges överträffade våra 
förväntningar med stor marginal. Det skapade inte bara 
den grund som vi behöver stå på, utan ökade även 
entusiasmen och engagemanget bland medarbetarna. 
Detta är en essentiell framgångsfaktor.” 

– Personalchef, Volvo Bus Corporation

”Tack vare Celemi affärssimulering har vi identifierat 
tänkbara förbättringar till ett värde av en miljon pund i 
en av våra fabriker.” 

– Chef, GlaxoSmithKline



CELEMI Apples & Oranges™

Nyckelresultat
Celemi Apples & Oranges bidrar till att: 
•	 Skapa	en	gemensam	vision	för	hela	organisationen.
•	 Skapa	en	gemensam	förståelse	för	finansiella	

koncept och affärsstyrning.
•	 Kommunicera	viktiga	budskap	i	samband	med	

organisatoriska förändringar.

Celemi	Apples	&	Oranges	Manufacturing	–	Sales	
berikar deltagarna genom:
•	 En	förståelse	för	hur	man	bygger	upp	en	kundbas	

som ger både kortsiktig lönsamhet och långsiktig 
hållbar tillväxt.

•	 Kunskap	om	vilka	kunder	man	ska	försöka	nå	
genom att se över frågor som volym, lojalitet, 
imagevärde, pris och betalningsvillkor.

•	 En	förståelse	för	vilka	fördelar	det	ger	med	
förbättrade försäljningsprognoser.

•	 En	förståelse	för	hur	deras	dagliga	beslut	
påverkar företaget strategiskt och ekonomiskt, 
vilket omfattar en grundläggande kännedom om 
företagsekonomisk terminologi och affärslogik 
–  “så funkar det”. 

•	 Att	ständigt	identifiera	förbättringar	i	
affärsprocesserna.

•	 Kunskap	om	hur	verksamheten	skapar	lönsamhet	
idag och vad som måste göras för att skapa 
lönsamhet i framtiden.

•	 En	förståelse	för	betydelsen	av	rörelsekapital	
och hur lönsamheten påverkas beroende på hur 
tillgångarna används. 

•	 En	ökad	förståelse	för	problemen	som	uppstår	i	
samband med tillväxt inom ett företag.

•	 En	förståelse	för	betydelsen	av	samt	
konsekvenserna för värde- och affärsskapare.

 
Nyckelkoncept
Företagsekonomi
•	 Nyckeltal
•	 Balansräkning
•	 Resultaträkning
•	 Kassaflöde
•	 Rörelsekapital
Värdeskapare
Stordriftsfördelar
Värdehöjande tjänster
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Fakta

Material
Spelplansbaserad affärssimulering. 
Antal deltagare
Från fyra till flera tusen deltagare. Deltagarna delas 
in i grupper om 3–4 personer med en handledare per 
25–30 deltagare.
Deltagare
Medarbetare på alla nivåer.
Tidsåtgång
6–8 timmar vilket motsvarar 3 års verksamhet.
Handledare
Handledare certifierad av Celemi.
Språk
Vi översätter våra produkter löpande, på vår hemsida 
www.celemi.com finns en uppdaterad lista.

Försäljningseffektivitet
•	 Produktsortiment
•	 Målgrupper
•	 Prissättning
•	 Betalningsvillkor

Celemi Solution Provider:


