Økonomistyring

Indhold
Økonomistyring og regnskabsvæsen
generelt
• Fremtidens økonomifunktion
• Value based management
• Økonomisk styring af projekter
Omkostningsregnskab samt styring af
aktivitet og kapacitet
• Målrettet lønsomhedsstyring
• Analyse af kritiske
forretningsprocesser
Økonomiske analyser og kalkuler
• Lønsomhedsanalyser
• Make or buy-analyse
• Cost deployment
• Kvalitetsomkostninger
Strategisk planlægning og ledelse
• Den forretningsmæssige situation
• Strategisk varsling
• Strategiimplementering
• Value chain management
Balanced scorecard og andre
ledelsessystemer
• BSC i et kundeperspektiv
• TDC / balanced scorecard
Budgettering, rapportering og
ledelsessystemer
• Styring uden budgetter
• Kvalitetssikring af budgetoplæg o.l.
• Intern kontrol fra et corporate
governance perspektiv
Databehandling og it-systemer
• It-sikkerhed – hvordan og hvorfor
• God it-skik
• BI og BSC – the missing link?
• Strategi i praksis

De fleste kriser kan undgås.
Økonomistyring fortæller
hvordan!
Formål
Med Ledelseshåndbogen Økonomistyring kommer du på forkant med
udviklingen inden for økonomistyring og regnskabsvæsen. Håndbogen
udfylder det tomrum, der befinder sig mellem den teoretiske litteratur
på området og den praktiske hverdag. Du bliver i stand til at leve op til de
krav, der i dag stilles til den moderne økonomifunktion – og til at udvikle
funktionen.

Målgruppe
Økonomidirektører og -chefer, regnskabschefer, controllere, revisorer og
andre økonomifunktioner. Det er en bog til praktikeren, der gerne vil have
overblik.

Redaktion
Steen Hildebrandt er professor på Institut for Organisation og Ledelse,
Handelshøjskolen i Århus og konsulent i udviklings- og ledelsesspørgsmål
inden for det private og det offentlige. Per Nikolaj Bukh er BDO-professor
på Institut for Regnskab, Handelshøjskolen i Århus og er en ofte
benyttet foredragsholder og rådgiver for offentlige og private virksomheder.

Finansiel styring og finansiering
• Gældsstruktur i ny belysning
• Vurdering af renterisiko i
ikke-finansielle virksomheder
• Valutapolitik og risikostyring
Kommunikation og ekstern rapportering
• Videnregnskabers struktur og indhold
• Kvalitet i “den kommunikerende
organisation”
• Investor relations
Årsregnskab, erhvervsretlige forhold
og revision
• Skattemæssige mindstekrav
• International accounting standards
board
• Revisionsprotokollatet
• Revisors rådgivning om finansiering

Steen Hildebrandt

Per Nikolaj Bukh

“I Schulstad videreudvikler vi løbende vores økonomi- og rapporteringssystemer.
Til inspiration anvender vi ofte Ledelseshåndbogen Økonomistyring, som
giver et hurtigt overblik over de til tider mere eller mindre“fancy” begreber
og bidrager til at få dem ned på et jordnært og praktisk anlagt niveau.
Håndbogen fungerer som en overordnet indgang og giver et overblik over de
enkelte områder og virker ofte som “første” inspirationskilde.”
Steen Hagedorn Rasmussen, koncernregnskabschef
Schulstad A/S
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