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Värdebarometern 2017
Bransch
Branschsiffrorna domineras av olika tjänstesektorer och högst upp finner vi
transporter av olika slag. Vård, omsorg, utbildning och hälsa & sjukvård har
också en bra utveckling. Tillverkningsindustrin ligger ungefär som
genomsnittet medan byggsektorn kan ha nått ett kulmen och ligger något
svagare än snittet. Den finansiella sektorn finns i botten av mätningen.
Detta stämmer tämligen väl med den övergripande synen på ekonomin och
farhågorna förefaller börjar bli större i många sektorer än motsatsen,
avslutar Thomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation
Företagsvärderingar i Sverige AB.
Läs mer i den bifogade filen om hur Valuations Värdebarometer har tagits
fram.
Vi använder EU-kommissionens definition för små- och medelstora företag
(K 2003 1422) dvs bolag med en nettoomsättning över 250 000 kronor men
under 92 miljoner kronor (10 milj. euro) samt minst tre bokslut registrerade
hos Bolagsverket.
Se listan med Sveriges samtliga branscher här.
Se listan med Sveriges samtliga län och kommuner här.
Se mer statistik om ett specifikt län eller kommun här.
För mer information, kontakta gärna:
Tomas Hjelström, chefsanalytiker på Valuation Företagsvärderingar i
Sverige AB
070-324 99 93 / tomas.hjelstrom@valuation.se

Valuation Företagsvärderingar är specialiserat på värderingar av små- och
medelstora bolag. Företaget grundades 2007 och är idag marknadsledande i

Sverige. Genom att använda ny metodik och utnyttja kostnadseffektiva processer
kan Valuation erbjuda högkvalificerade tjänster som är prismässigt anpassade
till det mindre och medelstora företaget.
Förutom värderingar tillhandahåller företaget bland annat konkurrentrapporter
och analyser som kan bidra till att öka värdet i ett bolag. En ny tjänst Valuation
Värdebarometer, visar hur de svenska små- och medelstora företagen utvecklas
över tid och kan ses som en indikator på konjunkturen. Valuation erbjuder också
kostnadsfria tjänster under varumärket guldbolag.se. Mer än 6 000 små- och
medelstora företag anlitar Valuation varje år.
Besök gärna vår hemsida valuation.se
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