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NY TJÄNST FÖR SKOGSENTREPRENÖRER!

FÖRETAGSTERMOMETERN
-Hjälper skogsentreprenadföretag att hålla koll på de nyckeltal som styr verksamheten

Vad du behöver göra:

Det här får du:

Några enkla knapptryckningar ger dig full kontroll på företagets verksamhet och resultat.

Varje månad får du de nyckeltal som är anpassade för skogsentreprenadens verksamhet. Det ger dig blixtsnabb kontroll över  
såväl bolagets maskinstatistik som det ekonomiska utfallet. Allt presenteras överskådligt i diagramform som på ett lättfattligt sätt kan 
delges samtliga medarbetare i företaget.

En bra uppföljning skapar högre delaktighet hos medarbetarna, stärker motivationen och ger förutsättningar för en effektivare 
verksamhet.

Detta är produkten för dig som vill ha en bra ekonomistyrning, men hellre prioriterar din tid ute i verksamheten istället för på kontoret.

Small Medium Max

Resultat per månad jämfört med kalkyl x x x

Omsättning per anställd x x x

Vinstmarginal x x x

Intäkt per lönetimma x x

Intäkt per lönetimma och maskin x

Intäkt per G0-timma x x

Intäkt per G0-timma och maskin x

Debiterbar tid per lönetimma x x

Bränsleförbrukning per m3f x x

Producerad volym per lönetimma x x

Samtliga nyckeltal per maskin x

Telefonsupport i ekonomiska frågor x

Pris/månad 1 500 2 300 fr 2 900

Du skickar in resultatrapport och fyller i ett enklare formulär varje månad.

Som första steg så kan vi hjälpa er med att upprätta budget/kostnadskalkyl 
för företaget och för varje maskin.
Offert lämnas separat för denna tjänst.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Johan Häggström
070-615 77 22
johan@strukturkonsult.se

Ulf Sandström
070-608 42 31
ulf@foretagscoaching.se

www.foretagscoaching.se www.strukturkonsult.se


