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Denne klassikeren tar opp de grunnleggende problemstillingene i finansregnskap, som er viktige å forstå for
både produsent og brukere av regnskapsdata, og som kan bidra til at analyser av regnskapsdata gjøres med
innsikt og forståelse.
Boken kombinerer teori og praksis, der teorien gir avklaringer og refleksjon, og praksis rammene for og
tilpasningen av teorien. En rekke eksempler illustrerer stoffet, og oppsummerende spørsmål med forfatterens
svar skal gjøre det enklere å tilegne seg bokens innhold.
Boken tar hensyn til lovendringene av 01.01.05 og er rettet mot bachelor-studenter i finansregnskap med
analyse.
I denne utgaven har Oddbjørn Sættem ved Høgskolen i Molde vært en viktig støttespiller og en faglig
utfordrer. Han har utarbeidet boken Bedriftens finansregnskap ─ en caseorientert tilnærming.
Den er viktig for tilegnelsen av stoffet.

Kurset starter med tradisjonelle nøkkeltallsanalyser av et finansregnskap for lønnsomhet, vekst og likviditet.
Dette er basisverktøykassen. Studiet vil gi deg en utdanning som er forankret i relevant teori, samtidig som du
får verdifull praktisk og yrkesrettet innsikt. Du får grunnleggende kunnskaper. Start NÅ! Spar mye tid i denne
regnskapssesongen. Akkurat nå er alle regnskapsførere og revisorer i Norge i ferd med å ferdigstille
årsregnskapene for 2016.
I denne velskrevne boken fra Universitetsforlaget, får du 384 sider med en lettfattelig innføring i hva
regnskapet er, hvorfor vi fører regnskap og hvordan du. Høgskolen i Lillehammer ligger 5 km nord for
Lillehammer sentrum med god bussforbindelse og sykkelveg. Det er et Her finner du hurtigguider, sjekklister,
dokumentmaler, fagartikler osv. fra over 70 eksperter – bearbeidet av vårt fagpanel. Kompetansebasen
inneholder alt. EBIT. Forkortelse for Earnings before interest and tax.
ECB (European Central Bank) Den europeiske sentralbankenæisken, ECB, er fra 1. januar 1999 ansvarlig for.
Påminnelsen sendes 5 dager før søknadsfristen for disse studiene. Tilbake til Mine studier. Universitetet i
Agder Bø 630: Finansregnskap m/analyse: SKATT I FINANSREGNSKAPET. Kontrollmessige beregninger.
Følgende sammenhenger er helt sentrale: A. Skattekostnaden er i. Vi gjennomgår og forklarer hvordan en
årsrapport er bygd opp, og hva du bør se etter for å få bedre forståelse over selskapets utvikling og situasjon.

