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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 virksom-

heder.

De fleste kriser kan undgås.
Økonomistyring fortæller 
hvordan!

“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
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