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Aotopia AB är ett nytänkande bolag med en unik affärsmodell.  
Vad menar vi då med unik affärsmodell? 
 
Vi har tagit ett steg vidare från den konventionella redovisningsbyrån och 
skapat ett nytänkade för att erbjuda våra partners en trygghet och förtroende i 
vårt sammarbete.  
 
Vi på Aotopia AB anser att grunden för all samarbete ligger i att skapa och 
förmedla trygghet och förtroende. Av den anledningen pratar vi inte om 
begrepp ”kund” utan om partners. För att skapa en långsiktigt relation krävs 
det att båda sidorna i samarbetet har ett utbyte av varandra. Vår affärsmodell är 
enkel. Vi vill växa tillsammans med våra partners. På så vis möjliggör vi 
bolagets existens samtidigt som våra partners bär frukten av att driva 
välmående företag. Med andra ord, går det bra för våra partners, då går det bra 
för vårt bolaget med. Ett enkelt koncept som ändå är unik på markanden. 
Nedan förklarar vi mer detaljerat varför detta koncept är unikt och varför det 
skapar ett mervärde för våra partners.  
 
Olikt andra byråer har vi skapat ett nytänkande genom att vi utgått ifrån vad en 
partner egentligen vill ha från en bokföringsbyrå och på så vis skapat en 
affärsmodell som är unik på markanden. 
 
För personer som vill starta bolag är det oftast en mycket svår och krävande 
tid då ovisheten är stor och man i många fall inte riktigt vågar ta det steget pga. 
krångliga regelverk och mycket administration för att få igång ett bolag. Man 
riskerar att en bra idé eller affärsplan går omkull pga. stora hinder för att starta 
upp bolag på rätt sätt och få en bra start som alla nya bolag behöver.  
 

1. Av den anledningen erbjuder Aotopia AB alla våra partners konstnadsfri 
konsultation för de som vill starta upp nya bolag. Vi erbjuder även helt 
kostnadsfritt att registrera/starta upp era bolag och skicka iväg alla 
anmälningar som behövs till bolagsverket, skatteverket och andra 
myndigheter. Vår ambition är att Ni ska få ett bra start där vi kostnadsfritt 
ställer vår kunskap och erfarenhet till Ert förfågande. 

 
2. För att våra partners ska erhålla förtroende och trygghet är vår 

debiteringsmodell olikt all annan på markanden. Vi debiterar en fast 
summa som är densamma varje månad. Tillsammans med våra partners 
kommer vi överens om debiteringen och detta belopp gäller tillsvidare. 
Vi har gått ifrån modell som andra byråer använder, dvs timdebitering. 
Våra partners skall alltid kunna vända sig till våra konsulter genom 
telefonsamtal och möte och inte oroa sig för vad det kostar. Ni kan 
istället lägga all energi och kraft på att utveckla Ert bolag där vi ser till 
och följa Er hela vägen.  



 

3.  Alla bolag är unika och alla bolag verkar inom olika områden. Alla 
sådana områden är unika vilket gör att rådgivningen inte kan vara 
densamma för alla bolag. Naturligtvis finns det lagar och regler som alla 
bolag måste förhålla sig till men beroende på vilket område bolaget 
verkar i finns det olika möjligheter att arbeta på. Vi på Aotopia AB ser till 
att nyttja alla möjligheter inom respektive branch och område för att ge 
ditt bolag dem bästa råden och tipsen för att effektivisiera lönsamheten.  

 
 
 

 


