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Beskrivning
Författare: Bino Catasús.
Boken presenterar en användbar metodik för hela nyckeltalsarbetet.
Läs mer
Metodiken illustreras löpande med praktiska exempel och teoretiska diskussioner.
Vilka nyckeltal ska vi använda i vår verksamhet?
Vad ska vi se upp med när vi konstruerar nyckeltal?
Hur hänger nyckeltalen ihop med framgångsmåtten?
Vad har nyckeltal med strategi att göra?
Den tredje upplagan är allmänt uppdaterad och dessutom har avsnitten om finansiella
nyckeltal och verksamhetsnyckeltal förstärkts.
Om författarna
Bino Catasús är professor vid Stockholms universitet. Olle Högberg är lärare, forskare och
docent vid Stockholms universitet. Anders Johrén är föreläsare, utredare och analytiker på
Nyckeltalsinstitutet och medförfattare till flera böcker inom ekonomi.

Annan Information
Denna bok har som ambition att presentera en användbar metodik för hela nyckeltalsarbetet.
Metodiken illustreras löpande med praktiska exempel och teoretiska diskussioner. Läs mer.
Den nya upplagan är allmänt uppdaterad och dessutom har avsnitten om finansiella nyckeltal
förstärkts. Om författarna. Bino Catasús och.
Klicka på länken Jämför kultur- och fritidsverksamhet i Mariestad; Under Sök nyckeltal,
klicka på Bläddra. Klicka dig fram via Nyckeltal per verksamhet/område, kommun – Kultur
och Fritid. Välj de nyckeltal du är intresserad av genom att klicka på plustecknet till höger om
nyckeltalsnamnet. När du är klar kan du klicka på.
"Bump Här hittar du tips på bra böcker för dig som är intresserad av att läsa mer Boken om
Nyckeltal,. Författare: Bino Catasús, Jan-Erik Gröjer, Olle Me Into Parliament" är
lyckobegreppet fårhjord bryofyter Köp böcker av Bino Catasús: Boken om personalekonomi;
Personalen i bok har som ambition att presentera en.
Omslagsbild. Boken om nyckeltal. Av: Catasús, Bino. Av: Högberg, Olle. Av: Johrén, Anders.
428231. Omslagsbild · Djävulens schackbräde. Av: Talbot, David. 428227. Omslagsbild. Vår
man i London. Av: Fritz, Martin. 428234. Omslagsbild · Blue grit. Av: Kristoffersson, Ulf T.
428192. Omslagsbild. Styrka, teknik & pannben.
LIBRIS titelinformation: Boken om nyckeltal / Bino Catasús .
Nyckeltal – verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter handlar om nyckeltal
i olika former. Boken fokuserar inte enbart på hur standardiserade nyckeltal beräknas utan tar
upp hur nyckeltal kan och bör anpassas, hur egna nyckeltal kan konstrueras utifrån
verksamhetsbehov och hur nyckeltal bör och inte.
9789147088829 (9147088826) | Boken om nyckeltal | Vilka nyckeltal ska vi använda i vår
verksamhet för att styra mot framgång? Vad ska vi se upp med nä.
Matrisen som Catasús et al. presenterar i Boken om nyckeltal (2002, s. 31-‐32) ställer
nyckeltalens syften (kontroll, lärande, mobilisering och belöning) mot nyckeltalens ideal
(begränsat antal, enkla att förstå, se förbättring, relevans, kunna jämföra, tolka förbättring,
tolka ägande, svårmanipulerat, lätt få fram data, begränsad.
Rapporten beskriver begreppen benchmarking och nyckeltal och ger en internationell översikt
av användning av . gjorts att sammanställa publicerade nyckeltal för energianvändning vid
reningsverk. 3 .. of Florida sker mycket forskning om natur- liga monopol och Berg(2010) har
nyligen publicerat boken ”Water utility.
”Boken om personalekonomi” är skriven av Bino Catasús, Olle Högberg och Anders Johrén.
Bino arbetar som professor på Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms universitet,
Olle är docent och universitetslektor vid Företagsekonomiska Institutionen. Tillsammans med
Anders, civilekonom och nyckeltalsexpert,.
Boken om nyckeltal (2008). Omslagsbild för Boken om nyckeltal. Språk: Svenska. Klicka för
att sätta betyg på Boken om nyckeltal. Reservera. Bok (1 st), Boken om nyckeltal Bok (1 st)
Reservera. Markera:.
BAS Nyckeltal av Mikael Carlson är ett utmärkt hjälpmedel för att identifiera, beskriva och

analysera ett företags ekonomiska förhållanden och ge underlag för att bedöma företagets
ekonomiska läge och utveckling. Boken har utvecklats i samarbete med SCB för att uppnå
enhetliga definitioner och begrepp för finansiella.
12 okt 2016 . Vår Diplomutbildning för styrelsearbete i ägarledda bolag, som vi erbjuder
marknaden i samarbete med KPMG, har gett mersmak! Flera av deltagarna som gått
styrelseutbildningen har efterfrågat en djupdykning i att analysera och styra med nyckeltal. Vi
har därför nu nöjet att erbjuda en halvdagsutbildning.
Pris: 290 kr. Inbunden, 2017. Finns i lager. Köp Boken om nyckeltal av Bino Catasús, Jan-Erik
Gröjer, Olle Högberg, Anders Johrén på Bokus.com.
Jämför priser på Boken om nyckeltal (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Boken om nyckeltal (Inbunden, 2017).
Sök Meny. Stäng. Investor Relations · Rapporter · Presentationer · Nyckeltal · Folksam Liv i
siffror · Policy för kollektiv konsolidering · Kalender · Kontakt · Folksam.se · Pressrum ·
Lediga jobb · In English. Välkommen till Folksam Investor Relations Till Folksam.se. Sök.
Investor Relations; Hem.
Bokföringen ger oss information om resultatet av verksamheten och möjlighet att följa upp
hur verksamheten går. Nyckeltal visar om ett företag är välskött och hur verksamheten har
skötts och används i företagsanalyser. Nyckeltalen visar hur företaget mår i olika avseenden.
Lönsamheten och om företaget går med vinst.
Boken presenterar en användbar metodik för hela nyckeltalsarbetet..
Pia Källqvist. Nyckeltalsinstitutet. Tina Ekström. Anders Johrén. Stärk HR-funktionen med
effektiva mätningar och styrning. Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010.
Personalstrategiska nyckeltal inom vården. Boka både konferens och workshop och få. Boken
om nyckeltal. Boken är skriven av bland andra.
5 dec 2009 . Ett mycket lättläst alster för den som vill förstå bakgrund, teori och syften med
nyckeltal. Den är inte speciellt inriktad mot inköpare, men dess allmänekonomiska prägel gör
den ändå användbar. Författarna beskriver olika typer av nyckeltal, hur de kan fastställas och
användas. Man talar också mycket om.
Boken om Nyckeltal. Liber, Malmö. Johansson, Ulf, Johrén, Anders. Personalekonomi dag.
Uppsala Publishing House, Uppsala. PriceWaterhouseCoopers. Personalen i årsredovisningen,
2004. OBS! Beställes via Internet på www.pwc.se. För all angiven litteratur gäller senaste
upplagan. Ytterligare litteratur kan tillkomma.
Girji:Boken om nyckeltal / Bino Catasús ..:2008.: Boken om nyckeltal / Bino Catasús ..
Bearbma. Veahkkebargi: Catasús, Bino. (Medarbetare). Almmustahttinjahki: 2008. Giella:
ruoŧagiella. Materiálašládja: Girji. Preanttus: 2. uppl. Goasttideaddji: Liber,. ISBN: 978-91-4708882-9 91-47-08882-6. Lassedieđut: 190 s.
lämpliga nyckeltal i en verksamhetsstyrning. Den studerande ska kunna diskutera och .
(kompetensutveckling och investering i personalen), verksamhetsstyrning (nyckeltal),. *) 1
Higher Education Credit = 1 ECTS-credit .. Högberg O & Johrén A. (2008) Boken om
nyckeltal. 2 uppl. Liber. (192 s). ISBN 9789147088829.
20 nov 2007 . Jag skulle vilja ha en bra bok eller webbadress för uträkning av nyckeltal på
aktier. Gärna avancerad.
I ”Boken om nyckeltal” av Catasús, Gröjer et al. beskrivs ett nyckeltal som ett sammanfattande
numeriskt värde, som syftar till att beskriva ett förhållande som är av intresse. Det bör vara
klart för vem nyckeltalet är intressant, var i organisationen det är intressant och när det är
intressant. Det är värt att komma ihåg att nyckeltal.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.

14 jan 2011 . (2008) Boken om nyckeltal, s.11-12. 10 Catasús et al. (2008) Boken om nyckeltal,
s. 5. 11 Neely et al. ur Ramberg, U. (1997) Utformning och användning av kommunala
verksamhetsmått, s. 78. 12 Lindvall, J. (2001) Verksamhetsstyrning Från traditionell
ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning s.
Fint skick, några få understrykningar i blyerts. Kan hämtas i Helsingborg eller skickas mot
fraktkostnad. mail Skicka Email call Visa mobilnummer. Johanna Eskilsson. 170,00 SEK.
Göteborg Säljes. Uppdaterad. 2017-11-04. nyskick. Finns i centrala Göteborg annars
tillkommer porto. mail Skicka Email call Visa mobilnummer.
är medförfattare till bl a ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”, ”Effektiv friskvård,
lönsammare företag” och ”Personalresurser -ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv”. Hanna
Bergendal. Seminarie A. Kostföreläsning med KBT perspektiv. Man kan äta en fullgod kost på
flera olika sätt, vad passar dig som individ?
Statistiska nyckeltal. Direkthandeln i Sverige har ökat med ungefär 20 % under den senaste
tioårs perioden; 95 % är på deltid och 5 % är på heltid sysselsatta med direkthandel; 80 % är
kvinnor och 20 % är män; Storleken på direkthandeln i Sverige beskriver den totala handeln
inklusive icke medlemmar. Produktfördelning.
Balansräkning i BonanzaGraf hjälper dig att snabbt se ekonomiska samband och se aktuella
utmaningar i företaget. Du ser snabbt relationerna mellan de olika posterna i balansräkningen
och därmed får du också en uppfattning om nyckeltalen. Utifrån denna helhetsbild blir sedan
uppställningen i siffror mer intressant och.
2:a upplagan, 2008. Köp Boken om nyckeltal (9789147088829) av Anders Johrén, Olle
Högberg och Bino Catasús på campusbokhandeln.se.
Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bl a "Personalekonomi idag", "Boken
om nyckeltal", "Effektiv friskvård - lönsammare företag" och "Personalresurser - ett
arbetsmiljöekonomiskt perspektiv". Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska
mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal och.
Boken om nyckeltal. by Roland Buresund — last modified 2010-11-16 03:36. Rating: ******
(Decent). First, I really love their trial to create different categories for business ratios based on
the uses of the ratios. Added to that, they have some decent explanations on what key ratios
are and advice on what you could use them.
Boken om nyckeltal. 2., uppdaterade uppl. Malmö: Liber. Dalen, M (2008). Intervju som
metod. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. Eriksson, I & Strand, T. (2014-04-11). Mot 30
grisar – hur kommer vi dit?. http://www.grisforetagaren.se/?p=21915&pt=114 [2014-04-22].
Eriksson, I. (2013). Internationella rapporten 2013.
Vilka nyckeltal ska vi använda i vår verksamhet för att styra mot framgång? Vad ska vi se upp
med när vi konstruerar nyckeltal? Hur hänger nyckeltalen ihop med framgångsmåtten? Vad
har nyckeltal med.
9 sep 2016 . Svensken har inte förstått hur mycket utdelningen betyder i sparandet. Det vill
aktieskribenten Marcus Hernhag förändra genom boken ”Bli rik på aktieutdelningar”. Med
lättförstådda siffror, egna erfarenheter och tips är det en matnyttig bok. Här finns något för
både ny och mer rutinerad. Nu kan du vara med.
1 dec 2014 . Att synliggöra personalen i den ekonomiska redovisningen. andeRs johRén,
ekonom, nyckeltalsinstitutet. Anders har i mer än 20 år arbetat som föreläsare, utbildare,
författare, utredare och konsult. Han är medförfattare till böckerna ”Boken om.
Personalekonomi”, ”Boken om Nyckeltal” och ”Hälsosammare.
Vad vi än tycker om nyckeltal och siffror så påverkar de oss i våra liv. Rätt använt kan
nyckeltal vara en viktig faktor för att styra arbetet åt rätt håll – mot en effektivare och
lönsammare verksamhet och, faktiskt, på ett stimulerande och till och med roligt sätt.

Nyckeltal är förenklingar av verkligheten, och det är själva poängen.
2008 (svensk)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)). sted, utgiver, år, opplag, sider.
Malmö: Liber, 2008, 2. uppl.. , 190 s. Emneord [sv]. Nyckeltal, ekonomistyrning. HSV
kategori. Identifikatorer. URN: urn:nbn:se:su:diva-49314ISBN: 978-91-47-08882-9
(tryckt)OAI: oai:DiVA.org:su-49314DiVA: diva2:377107.
Nyckeltalsexpert, kartlägger och analyserar företags personalresurser samt utbildar, föreläser,
utreder och är författare. Publikationer. Personalekonomi idag. Liber. 2011. Författare: Anders
Johrén,; Ulf Johanson. Boken om Nyckeltal. Liber. 2010. Författare: Anders Johrén,; Bino
Catasús,; Olle Högberg,; Jan-Erik Gröjer.
Obligatorisk litteratur. Greve J. Modeller för finansiell planering och analys. Studentlitteratur.
Senaste upplagan. Cirka 370 sidor. Övrigt studiematerial. Kompendiematerial. Cirka 200 sidor.
Vetenskaplig artikel. Cirka 30 sidor. Referenslitteratur. Catasús B. Boken om nyckeltal. Liber.
Senaste upplagan. Cirka 190 sidor.
Boken om nyckeltal har som ambition att presentera en användbar metodik för hela
nyckeltalsarbetet. Metodiken illustreras löpande med praktiska exempel och teoret.
medförfattare till "Boken om nyckeltal" och har forskat om hur nyckeltal påverkar beteendet.
Roland Almqvist, docent vid Stockholms universitet och specialiserad på finansiella styr och
mätmodeller och dess effekter i olika organisationer. Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert
vid SEB Private Banking i Stockholm, tidigare.
16 nov 2010 . Nyckeltal – verktyg för att analysera, påverka och utveckla verksamheter
handlar om nyckeltal i olika former. Boken fokuserar inte enbart på hur standardiserade.
Användning av nyckeltal. - Analys av årsredovisningar . Catasús B, Gröjer J-E. Högberg O &.
Johrén A. (2008) Boken om nyckeltal. 2 uppl. Liber.
6 dec 2017 . Boken presenterar en användbar metodik för hela nyckeltalsarbetet.
Boken är en djupdykning i ämnet. Med nyckeltal och praktiska tillämpningar blir den ändock
inte bara teoretisk utan ovanligt användbar för alla som vill fördjupa sig i ämnet. Bland det
som tas upp kan nämnas passiv solvärme, luftburen solvärme, solkyla, solvärme för
utomhusbad, campinganläggningar, flerbostadshus och.
Köp billiga böcker inom boken om nyckeltal hos Adlibris.
Årskostnadsbok - aktuella nyckeltal. Av: Lena Walter / 30.08.2017. I Årskostnadsboken kan
du ta reda på vilken nivå din fastighet bör ligga på genom att jämföra kostnaderna med
nyckeltal för olika fastighetstyper. Med boken som verktyg kan du kontrollera och sänka dina
drift- och underhållskostnader. Beställ/Prisuppgifter.
18 nov 2003 . Mjuka nyckeltal. – en jämförande studie mellan tänkt och faktisk användning i
en icke vinstdrivande organisation. Kandidatuppsats. Ekonomistyrning, ht 2003. Angelika
Gelin 701105 .. Leif Edvinsson och Michael S. Malone (1997), som tillsammans skrivit en bok
i ämnet, ser marknadsvärdet som en.
Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en
organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (årets vinst
eller förlust) i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite
eftersom man då inte vet något om företagets.
I am looking to PDF Boken om nyckeltal Download book in format PDF, Ebook, ePub,
Kindle or mobi. so that i can read directly on the device I have. through browsing the internet
I tried to find the Boken om nyckeltal PDF Online book in the format, many sites offering the
book. but only on this website I can get the Boken om.
Workshopen leds av Anders Johrén och Lisa Karthäuser från Nyckeltalsinstitutet. Anders
Johrén är civilekonom och nyckeltalsexpert och en flitigt anlitad och mycket uppskattad
föreläsare och pedagog i personalekonomi och nyckeltal. Han är även medförfattare till ett

flertal böcker som t.ex. Boken om Nyckeltal.
Definitioner och nyckeltal! Konstruera, använda och analysera nyckeltal inom
personalområdet - viktiga verktyg i verksamhetsstyrningen. "Boken om nyckeltal" ingår som
kurslitteratur. "Engagerade, kunniga och professionella lärare med en bra mix mellan konkret
och visionärt arbete kring nyckeltal i stort.".
Nyckeltal & Aktieanalys. På Börsdata hittar du finansiell information för mer än 1000 bolag
för svenska, danska, norska och finska börsbolag. Vi presenterar över 50st nyckeltal, dagliga
aktiekurser, analys- och värderingstjänster samt flera strategier som underlättar för dig som
investerare, att fatta rätt beslut.
Nyckeltal och mått i styrprocessen. SKAPA RESULTAT MED NYCKELTAL uppdrag gärder
åtg mål mål mål läge prognos progn sursfördelning nivåer resurser . genom exempel visa hur
man kan använda statistiska uppgifter som nyckeltal ... ”Boken om nyckeltal” (2002) av Bino
Catasús, Jan-Erik Gröjer, Olle Högberg.
2017, Jeppesen Kim K. Carrington Thomas Catasus Bino Johnsen Age Reichborn-Kjennerud
Kristin Vakkuri Jarmo, The Strategic Options of Supreme Audit Institutions. The Case of Four
Nordic Countries. Financial Accountability and Management, 33(2), 146-170.
Facilitator: Anders Johrén civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders
arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska
argument kring personalfrågor. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bland
annat ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”,.
Det är något vi på Nyckeltalsinstitutet under flera år har kunnat konstatera utifrån vår databas
med närmare 300 större företag och organisationer. Organisationer . Anders är medförfattare
till bl. a ”Boken om personalekonomi”, ”Hälsosammare livsstil – Bättre ekonomi” och ”Boken
om nyckeltal”. www.nyckeltalsinstitutet.se.
För att vi ska kunna styra en organisation måste de valda framgångsfaktorerna kunna uttryckas
på ett enkelt sätt (Catasus, Gröjer, Högberg, Johrén, Boken om nyckeltal, 2001). Det är viktigt
att de nyckeltal som man använder för sin styrning har tagits fram i samförstånd med alla
medarbetare. Att använda nyckeltal för.
Sammanställningen har utförts av Bygganalys AB, som också svarar för det siffermässiga
innehållet. Materialet har i utredningsstadiet remitterats till några referenspersoner i
medlemsföretag som lämnat värdefulla synpunkter. Nyckeltalen delas in i två olika avsnitt,
byggdelar och utrymmen. Byggdelar baseras på att aktören.
Den övergripande tekniken vid beräkning av olika nyckeltal är att ställa olika poster i
redovisningen i relation till varandra. . Exempel på vanliga ekonomiska nyckeltal är
räntabilitet, vinstmarginal och kassalikviditet. . STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för
dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o.
Boken ger en bild av de mönster och utmaningar som måste hanteras för att insatser för att
främja kvinnors företagande ska ingå i regionernas ordinarie regionala tillväxtarbete. . Fakta
och nyckeltal om kvinnors företag. Rapporten ger en sammanfattade bild av kvinnors
företagande och nya nyckeltal om kvinnors företag.
Köp begagnad Boken om nyckeltal av Bino Catasús; Jan-Erik Gröjer; Olle Högb hos
Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad
kurslitteratur.
1 jun 2010 . Vårat fokus har legat i boken om nyckeltal skriven av Catasús Gröjer m.fl., vilket
kan ses som snävt men efter att ha gått igenom mängder av litteratur kände vi ändå att den va
källan med mest tyngd och bredd inom ämnet vi ämnat studera. Allt sammantaget anser vi
dock att vi har bra förutsättningar för att.
Skriven av Marcus Österberg som tidigare släppt bok om webbstrategi och skrivit om

webbanalys för intranät. . och metoder; Skapa en testsida för att utvärdera förändringar i
webbdesign; Hur man utformar sin testsida; Gör en nollmätning; Några fler perspektiv på
webbanalys; Nyckeltal (KPI – Key Performance Indicator).
23 apr 2015 . Intranät som skapar värde, med underrubriken, Inspiration, råd och tips för dig
som arbetar med intranät och digitala arbetsplatser, så heter den bok som gavs ut igår av förlag
Intranätverk. Redaktör för boken är Kristian Norling, som även skrivit ett kapitel om sök på
intranät. Boken finns att köpa på.
Tillägg till boken Målbaserat ledarskap. Egenskaper/indikatorer/nyckeltal som kännetecknar
prestation och kapabilitet. Förklaringar: Ett mått är definitionen av en
egenskap/indikator/nyckeltal/metrics (syn.). För att kunna definiera ett mått måste du veta
vilket objekt som egenskapen karakteriserar, vilken storhet vi mäter och.
25 Jan 2012 - 2 min - Uploaded by NyckeltalsinstitutetAnders Johrén är föreläsare på
Nyckeltalsinstitutet. Anders har arbetat med utbildningar .
Den rapport som du nu håller i din hand kallar vi Finansiella nyckeltal för . du för första
gången de finansiella nyckeltalen för partihandeln, detaljhandeln och ... Bok och papper. Bokoch pappershandel. 4761, 4762. 8. Heminredning. Belysning, hemtextil, mattor, glas och
porslin. 4751, 47532,. 47593, 47594. 9. Möbler.
19 okt 2017 . Sten Jensen betonar också vikten av att fokusera på rätt nyckeltal.
Bruttomarginaler kan till exempel vara otroligt viktiga, men samtidigt spelar det ingen roll hur
stora bruttomarginaler man har om försäljningsvolymen ändå är för låg. – En bok om
nyckeltal kan vara 200 sidor lång, men det gäller att plocka.
Anders är bland annat medförfattare till Personalekonomi Idag, Lönsam friskvård - effektivare
företag, Boken om Nyckeltal och Personalresurser - ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv.
Anders arbetar i Labora Konsultforum och Nyckeltalsinstitutet. Det senare arbetar med att
effektivisera organisationers verksamhet genom.
Utgångspunkten i projektet har varit de nyckeltal som redan används i uppföljningen av
produktionen på gårdar och som samtidigt är viktiga för att minska produktionens
klimatpåverkan, t ex nyckeltal som beskriver kväve- .. rapportering. Det finns nyckeltal som
tjänar fler syften men erfarenheten enligt boken är att det är.
nyckeltal. Balanslikviditet(20X1)= (Omsättningstillgångar )/(Kortfristiga skulder(KS)). =
(66+50)/50=2.6 ≈260%. Kassalikviditet(2011)= (omsättningstillgångar-varulager och . kan du
ge et eksempel på hur man beräkna Räntabilitet på eget kapital i min bok så är formeln för
vinst efter finansiella intäkter / totala tillgångar. 0.
Nyckeltalen. Verktyget för att beskriva och analysera företagets ekonomiska förhållanden.
Handboken underlättar förståelsen för ekonomisk planering och kontroll och visar vad
nyckeltal kan användas.
Nyckeltal för underhåll av bostäder” är tänkt som ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt kunna
skatta underhållskostnader för bostäder. Hjälpmedlet. . till några referenspersoner i
medlemsföretag som lämnat värdefulla synpunkter. OBS! Boken kommer att ingå i följande
litteraturbevakningstjänst: Fastighetsförvaltning.
Boken om nyckeltal. av Bino Catasús (Bok) 2008, Svenska, För vuxna. Ämne: Nyckeltal,. Fler
ämnen. Företagsekonomi · Redovisning. Upphov, Bino Catasús . Utgivare/år, Malmö : Liber
2008. Utgåva, 2. uppl. Format, Bok. Kategori. För vuxna. ISBN, 978-91-47-08882-9, 91-4708882-6. Antal sidor, 190 sidor. Klassifikation.
Catasús, Bino, Jan-Erik Gröjer, Olle Högberg & Anders Johrén (2008), Boken om nyckeltal. 2
upplagan. Malmö : Liber (190 s). Greve, Jan (2009), Ekonomistyrning, principer och praxis.
Lund: Studentlitteratur AB (400 s). Holmqvist, Mikael & Maravelias, Christian (2006), Hälsans
styrning av arbetet. 1 upplagan.

15 sep 2017 . Författare: Professor Bino Catasús, docent Olle Högberg och Anders Johrén,
Nyckeltalsinstitutet. ”Boken om personalekonomi” går att beställa från Nyckeltalsinstitutet.
Boken har ISBN: 978-91-47-08717-4. Pris: 265:- exklusive porto och moms. Boken om
Nyckeltal, Författare: Bino Catasús, Jan-Erik Gröjer,.
. Toppnyhet (9) · Trender (221) · Uncategorized (31) · Boktugg.se · Start · Boktuggs manifest
· Annonsering · Kontakta oss. VI BRINNER FÖR BOKBRANSCHEN - VARJE DAG ÅRET
RUNT. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter
innebär det att du accepterar att cookies används.
4 mar 2016 . Vi vet att ett starkt engagemang hos medarbetare hjälper verksamheter att lyckas
med sina uppdrag. Det bidrar även till nöjda kunder och i förlängningen högt förtroende för
den offentliga sektorn hos medborgare. Att som arbetsgivare ge medarbetare goda villkor och
förutsättningar är ett sätt att styra mot.
Det här var en bok som verkligen fick mig att öppna ögonen för rent mekanisk och kvantitativ
investering. Tänk att kunna investera helt utan känslor, enbart på nyckeltal? Greenblatt visar
en enkel formel som på lång sikt visat sig slå index. Det är sant, det har faktiskt testat många
gånger nu. Väldigt läsvärd! Läs min.
27 sep 2013 . Inledning på en artikelserie om nyckeltal. - Följ debatten på Linkedin:
http://bit.ly/projektforum.
Facilitator: Anders Johrén civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders
arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska
argument kring personalfrågor. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bland
annat ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”,.
2 sep 2017 . av Bino Catasús. Boken presenterar en användbar metodik för hela
nyckeltalsarbetet. Läs mer. Metodiken illustreras löpande med praktiska exempel och
teoretiska diskussioner. Vilka nyckeltal ska vi använda i vår verksamhet? Vad ska vi se upp
med när vi konstruerar nyckeltal? Hur hänger nyckeltalen.
Anders arbetar på Nyckeltalsinstitutet med utbildningar, utredningar, konsultation, analyser av
nyckeltal och mycket med ekonomiska argument kring personalfrågor. Han har skrivit flera
böcker och är medförfattare till bl a ”Boken om Personalekonomi”, ”Boken om nyckeltal” och
”Hälsosammare livsstil – bättre ekonomi”.
15 mar 2017 . SKL har tagit fram en samling nyckeltal med integration i fokus. För att
underlätta användandet av statistiken har SKL tagit fram en användarguide som ger en
introduktion till nyckeltalen. I användarguiden presenteras innehållet i nyckeltalssamlingen
och exempel ges på hur statistiken kan tolkas och.
Årskostnadsbok - aktuella nyckeltal. Av: Lena Walter / 30.08.2017. I Årskostnadsboken kan
du ta reda på vilken nivå din fastighet bör ligga på genom att jämföra kostnaderna med
nyckeltal för olika fastighetstyper. Med boken som verktyg kan du kontrollera och sänka dina
drift- och underhållskostnader. Beställ/Prisuppgifter.
16 feb 2003 . I boken behandlas olika aspekter av att arbeta med nyckeltal för att styra
verksamheten mot framgång. Boken är grundläggande, skrivsättet är lättläst (ibland utnyttjas
exempelvis dialoger för att skapa förståelse) och framställningen tankeväckande och
pedagogisk. Jag saknar dock en lite mer modern och.
På vilken sajt finns det topplistor över dessa nyckeltal? Det kräver mycket jobb att räkna själv.
En genväg är att av de bolag som har högst avkastning på tillgångarna (ROA, Return on Asset)
och välja de som handlas till lägst p/e-tal. En liten bok som slår aktiemarknaden är läsvärd
trots omtugg och att formeln inte är praktiskt.
För att ge en lönt av hovfunktionärerna nästan Köp böcker av Bino Catasús: Boken om
personalekonomi;. Personalen i bok har som ambition att presentera en användbar metodik för

hela nyckeltalsarbetet. fiktionalism se Här hittar du tips på bra böcker för dig som är
intresserad av att läsa mer Boken om Nyckeltal,.
13 feb 2008 . Ett nyckeltal eller en indikator ska vara ett intressant tal som ger uttryck för den
verklighet som konstrueras, sådan som vi uppfattar den. De ska alltså indikera, påvisa något. I
Boken om nyckeltal talar Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén om nyckeltal som fasta
referenspunkter, som ankare, som uppfångare.
Den omfattande grafiska översynen som genomfördes i den föregående upplagan är i allt
väsentligt kvar även om strukturen förändrats i det att boken inleds med kapitlet om
företagsvärdering, sedan nyckeltalsdelen som följs av de övriga rekommendationerna.
Innehållsförteckning i sammandrag: 1. Företagsvärdering med.
21 nov 2017 . Bino är även författare till både böcker och vetenskapliga artiklar, bland annat
”Boken om Nyckeltal”, ”Miljöredovisning”, ”Personalen i årsredovisningen” m.fl. Just nu
forskar han inom redovisningskommunikation där han undersöker hur organisationer bättre
kan kommunicera finansiell information.
Statistiska centralbyråns Branschnyckeltal utges årligen och omfattar drygt 40 ekonomiska
nyckeltal. Nyckeltalen omfattar ett stort antal branscher i Sverige och visar median- och
kvartilvärden för varje bransch. För åren 1988-1999 finns Branschnyckeltalen i tryckt form
och ingår i statistiksamlingen på Vallabiblioteket.
Boken ger dig kunskaper om aktier, obligationer och optioner. I denna nya upplaga går
författaren mer fördjupat igenom fundamental och teknisk analys, tradingpsykologi och
placeringsstrategier. Du lär dig att läsa bokslut och ekonomiska nyckeltal. Du får en förståelse
för hur konjunktur, finans- och penningpolitik påverkar.
23 nov 2012 . Månadens case: Nyckeltal låter kanske trist, men kan vara viktiga och effektiva
verktyg i styrningen av företaget. Civilekonomen . Men på senare år har det blivit allt
populärare att använda nyckeltal för att mäta och utveckla arbetsmiljöfrågor. .. En ny bok,
Beteendedesign, förklarar stegvis hur det fungerar.
Denna bok har som ambition att presentera en användbar metodik för hela nyckeltalsarbetet.
Metodiken illustreras löpande med praktiska exempel och teoretiska diskussioner. Läs mer.
Den nya upplagan är allmänt uppdaterad och dessutom har avsnitten om finansiella nyckeltal
förstärkts. Om författarna. Bino Catasús och.
5 dec 2009 . Ett mycket lättläst alster för den som vill förstå bakgrund, teori och syften med
nyckeltal. Den är inte speciellt inriktad mot inköpare, men dess allmänekonomiska prägel gör
den ändå användbar. Författarna beskriver olika typer av nyckeltal, hur de kan fastställas och
användas. Man talar också mycket om.
Nyckeltalen (f.d. BAS Nyckeltal) har under 2016 kommit ut i nytryck. Upplagan är uppdaterad
med bland annat nya skattesatser och ny layout. Boken är uppdelad på fyra delar för att
kommunicera sitt budskap på ett tydligt och lättläst sätt. Genom att följa ett praktikfall visas
bokens konkreta analystekniker. Boken innehåller.
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