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3. udgave af ØKONOMISTYRING – VIDEREGÅENDE UDDANNELSER er i overensstemmelse med den
nyeste fagmodulbeskrivelse fra 2012. Lærebogen giver læseren en grundlæggende og detaljeret beskrivelse af
en virksomheds økonomiske planlægning og kontrol. Bogen indledes med en overordnet beskrivelse af en
virksomheds økonomistyring. Herefter gennemgås virksomhedens aktivitets- og kapacitetsplanlægning samt
investering og finansiering. Den økonomiske planlægning sammenfattes efterfølgende i virksomhedens
totalbudget. Der foretages herefter en beskrivelse af en virksomheds resultat- og likviditetskontrol. Bogen
afsluttes med en omtale af en virksomheds målstyring gennem anvendelse af Key Performance Indicators samt
en virksomheds økonomirapportering. De fleste emneområder behandles med udgangspunkt i forskellige
virksomhedstyper. Lærebogen er beregnet til brug ved undervisningen i fagmodulet økonomistyring i praksis
på akademiuddannelserne. Bogen kan desuden anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en
grundlæggende indføring i økonomistyring. Der findes en opgavesamling til bogen
Vi tilbyder en lang række af forskellige uddannelser.
Vi tilbyder en lang række af forskellige uddannelser.
På Aalborg Handelsskole finder du uddannelser, der giver adgang til lange videregående uddannelser og til

en spændende karriere i erhvervslivet. Du kan også se ledige. Du får direkte adgang til en lang række
videregående uddannelser. Største udbud af godkendte kurser for ledige og 6 ugers jobrettet uddannelse.
Vores 6 ugers jobrettede uddannelser er godkendte på Positivlisten. Her kan du læse mere om uddannelsen
som kontorelev og de mange specialer, som du har mulighed for at læse inden for denne uddannelse. Største
udbud af godkendte kurser for ledige og 6 ugers jobrettet uddannelse.
Vi tilbyder både omfattende kurser i regnskab og undervisning i specifikke emner som bogføring og
økonomistyring. Lær at navigere i regnskabsjunglen. Du får direkte adgang til en lang række videregående
uddannelser. Fynske ledere melder klart ud Én indgang til efteruddannelse. SAP, PRINCE2 med mere.
Uddannelserne inden for det merkantile område giver dig muligheder for specialisering inden for alle aspekter
af arbejdet med økonomi, rådgivning og kommunikation. På Aalborg Handelsskole finder du uddannelser, der
giver adgang til lange videregående uddannelser og til en spændende karriere i erhvervslivet. Klik ind og se
mere. merc. SAP, PRINCE2 med mere. Uddannelserne inden for det merkantile område giver dig muligheder
for specialisering inden for alle aspekter af arbejdet med økonomi, rådgivning og kommunikation.
(candidatus/candidata mercaturae) er betegnelsen for en person, der er indehaver af en kandidatgrad i
erhvervsøkonomi. Diplomuddannelserne er videregående uddannelser, der læses på de danske
professionshøjskoler og universiteter og udbydes efter Lov om.

