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Få en kortfattet og pædagogisk gennemgang af de enkelte dele af årsrapporten og en analysemetode til,
hvordan du kan ’knække’ en årsrapport. Med de seneste års økonomiske krise er det vigtigere end nogen sinde
at kunne aflæse indholdet i en årsrapport. En årsrapportlæser bør kende de mest oplagte regnskabsprincipper,
en ledelse kan benytte for at få tallene til at bevæge sig i den ene eller anden retning. “Knæk en årsrapport
giver læseren en kort – men kritisk – læsevejledning i en årsrapports bestanddele. Hvordan fortolkes de mange
hoved- og nøgletal, hvordan analyseres årsrapporten, og hvad kan årsrapportlæserne få ud af de supplerende
beretninger? Bogen er illustreret ved mange taleksempler og forklaringer på hoved- og nøgletalsberegninger
samt aktiebaserede nøgletal. Samtidig er bogen skrevet i et let forståeligt sprog uden brug af for mange
tekniske udtryk. Nyt i 3. udgave Bogens analysedel er udbygget væsentligt i forhold til tidligere. Udover at de
mange taleksempler nu fremstår mere pædagogiske i sin præsentation, har forfatterne også søgt at belyse
virkningen af de mange forskellige regnskabsmæssige skøn, en ledelse naturligt udøver i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen. Det er skøn, som er nødvendige og påkrævede, men som kan have afgørende betydning
for en virksomheds indtjening. Målgruppe Knæk en årsrapport er relevant for alle, der på en hurtig og nem
måde ønsker at få overblik årsrapporten, f.eks. bestyrelsesmedlemmer og andre, der er tæt på virksomhedens
regnskaber. Særligt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer må antages at kunne have gavn af bogen,
eftersom de ikke altid har særlig indsigt i regnskabsforståelse. Desuden er er bogen nyttig for

erhvervsjournalister. Om forfatterne Henrik Steffensen, partner i og leder af PwC Danmarks faglige afdeling
inden for regnskab, selskabsret og revision (Assurance & Accounting Services). Er tidligere chefkonsulent i
Erhvervsstyrelsen og en af hovedkræfterne bag årsregnskabsloven fra 2001. Indgår i dag som partner i PwC´s
globale IFRS-netværk og arbejder endvidere med selskabslovgivning, køb og salg af virksomheder og i det
hele taget transaktioner i selskaber i bred forstand. Mark A. Skriver, Koncern Business Controller i PwC. Har
gennem 25 år arbejdet med økonomistyring og er forfatter til en række bøger og artikler om regnskab, Lean,
processtyring og økonomistyring. Ulrik Horn, journalist på Børsen og cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Har
blandt andet dækket skat og regnskabsudvikling journalistisk i en årrække.
Politisk redaktør på Christiansborg i fem år frem til 2012. Dækker i dag den finansielle sektor.
Derfor tilbyder vi målrettede kurser inden for regnskab, bogføring. Vær opmærksom på at prisen. Ny aftale
baner vejen for større udbredelse af elbusser på Sjælland og øerne. Kom med BØFA på en spændende og
inspirerende tur til The Children’s Book Fair i Bologna med plads til netværk og vidensdeling. En stærk og
driftsikker økonomi- og regnskabsføring er vigtig for enhver virksomhed. Vær opmærksom på at prisen. Vær
opmærksom på at prisen. Nok er der dannet en historisk lille mindretalsregering, men tonerne fra S og V
peger på nye tider i dansk politik. Aftale mellem Movia og Siemens skal sikre elbusser i stor skala. Nok er
der dannet en historisk lille mindretalsregering, men tonerne fra S og V peger på nye tider i dansk politik.
Vær opmærksom på at prisen. Aftale mellem Movia og Siemens skal sikre elbusser i stor skala. Flexhandicap
er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de
ikke kan benytte almindelige busser og tog. En stærk og driftsikker økonomi- og regnskabsføring er vigtig for
enhver virksomhed. Måske har DF serveret en matchbold til en ny. Kom med BØFA på en spændende og
inspirerende tur til The Children’s Book Fair i Bologna med plads til netværk og vidensdeling. Derfor tilbyder
vi målrettede kurser inden for regnskab, bogføring.
En stærk og driftsikker økonomi- og regnskabsføring er vigtig for enhver virksomhed. Aftale mellem Movia
og Siemens skal sikre elbusser i stor skala. Vær opmærksom på at prisen. Måske har DF serveret en
matchbold til en ny. Aftale mellem Movia og Siemens skal sikre elbusser i stor skala. Flexhandicap er en
kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan
benytte almindelige busser og tog.

