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I denne bog indføres studievante læsere – uden forkundskaber i regnskabsvæsen – i bogens emne, årsrapport
og virksomhedsanalyse. Formålet er ikke mindst at træne læseren i de relevante ordvalg, metoder og

begreber, der anvendes ved udarbejdelse, læsning og analyse af årsrapporter, herunder at kende metodernes
begrænsninger. Med regnskabet som udgangspunkt gennemgås økonomiske begreber og tankegange, som er

egnede til at forstå og analysere en virksomheds økonomi. Der anvendes både en strategisk og en
regnskabsmæssig indfaldsvinkel.

Bogen giver en viden, som er nyttig ved f.eks.:

· Forhandling om f.eks. kreditgivning

· Køb af ejerandele i virksomheder

· Aflønning af ledelsen

· Årsrapporten som middel til at informere virksomhedens samarbejdspartnere

· Anvendelse og analyse af informationer om en virksomheds økonomi, som ikke er tilgængelige i
årsrapporten, men findes i det interne regnskab og dens evt. forretningsplan.
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