Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalys hjälper dig
ta pulsen på ditt företag
Hur står sig ert bolag egentligen mot marknaden och era närmaste
konkurrenter, och hur kan du använda den informationen för att
förbättra resultatet? PwC:s tjänst Nyckeltalsanalys ger dig en
strukturerad överblick av marknaden liksom information om hur
du kan utveckla din verksamhet.
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Tjänsten Nyckeltalsanalys hjälper dig att jämföra
bolagets nyckeltal med marknaden och konkurrenter. Analysen ger dig en strukturerad överblick
av er finansiella och operationella ställning och
möjligheten att diskutera er finansiella ställning
och förbättringspotential från informationen du
får efter avslutad Nyckeltalsanalys kan användas
i verksamhetsutvecklingen för att förbättra ert
resultat.

Tre steg att tolka de viktigaste nyckeltalen –
så analyserar du ditt företag
I tjänsten ingår att ditt bolag jämförs med
bransch och konkurrenter, med utgångspunkt
i finansiella och operativa nyckeltal. I tjänsten
används klassiska nyckeltal som finns publikt
tillgängliga. Du får en genomgång av resultaten
tillsammans med en erfaren rådgivare. Och utifrån analysen skapar PwC tillsammans med dig
nyttiga slutsatser om vilka delar av verksamheten
du kan optimera för att förbättra marginalen.
Välkommen till PwC.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 34 kontor
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara
lösningar för våra kunder.
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