
Anvendt Økonomistyring
Hent bøger PDF

Bent Schack
Anvendt Økonomistyring Bent Schack Hent PDF Bogen lægger vægt på at eksemplificere problemstillinger
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medtaget et case inden for regnskabsanalysen. Bogen lægger således vægt på anvendelsessiden i form af en
række cases/opgaver med tilhørende vejledende løsninger. Herudover er der som referenceramme tilføjet en

række teoriafsnit inden for hovedområderne. Også inden for teoriafsnittene ligger hovedvægten på
anvendelsessiden.Bogen kan anvendes i undervisningen med henblik på, at studerende i højere grad bringes i
stand til at anvende teorierne. Herudover gør opdelingen i cases/opgaver og vejledende løsninger det muligt
at anvende bogen til selvstudium f.eks. ved forberedelse til eksamen. Endelig kan bogen også bruges af
praktikere, der savner et mere konkret supplement til de abstrakte beskrivelser af økonomistyringen.Om
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Universitet som studieleder. Han har såvel i teori som praksis beskæftiget sig med fagområdet

regnskabsvæsen og økonomistyring og har udviklet kursusmateriale og afholdt adskillige kurser for
erhvervslivet. Han er endvidere forfatter til bogen "Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse".
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