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OMSCHRIJVING

Bedrijfseconomische AnalysesBedrijfseconomische analyses behoort inmiddels tot de standaardliteratuur
van de Nederlandse bedrijfseconomie. Meer dan 100.000 hoger opgeleiden hebben via dit boek hun eerste
kennismaking met bedrijfseconomie gehad. Bedrijfseconomische Analyses behandelt bedrijfseconomische
vraagstukken vanuit het perspectief van het management.Deze herziene zevende en volledig
geactualiseerde druk houdt vast aan dezelfde opbouw; elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw met een
inleidende case, paragrafen met leerstof, samenvatting, lijst met nieuwe begrippen en toetsvraagstuk. Met
het opgavenboek kun je je inzicht en vaardigheden verdiepen. Een uitgebreide case in het laatste hoofdstuk
van het boek brengt de stof van het hele boek bij elkaar. In het opgavenboek vind je specifieke vragen over
deze case.Voor deze gedegen kennismaking met het totale vakgebied is voorkennis van bedrijfseconomie
of bedrijfsadministratie niet vereist. Het boek bestaat uit drie delen: Cost- en Management Accounting,
Financiering en Externe Verslaggeving. Het legt een brede basis voor verdere studie op deze gebieden.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Bedrijfsanalyse Heldere analyses voor een gezond bedrijf. Weet u waar uw onderneming financieel staat?
Maak hier zelf stap voor stap je bedrijfseconomische analyse!

Bedrijfseconomische Analyses behandelt bedrijfseconomische vraagstukken vanuit het perspectief van het
management en laat je grondig kennismaken met het ...

Bedrijfseconomische Analyses bestaat uit drie delen: 'Cost- en managementaccounting', 'Financiering' en
'Externe verslaggeving'. Het boek legt een brede basis voor ...
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