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Virksomhedsinvesteringer - for alle Jan Pedersen Hent PDF Det er målsætningen med denne bog, at give en
indføring i de kalkulationsmetoder, som normalt anvendes i virksomhederne i forbindelse med

anlægsinvesteringer.

I langt de fleste virksomheder anvendes der nogle meget enkle kalkulationer for at vurdere en investerings
rentabilitet. Ofte blot en simpel pay-back beregning. Det er derfor af meget stor betydning at vide, hvilke

informationer de forskellige beregningsformer giver, og især hvilke de ikke giver.

Ingen beregning er selvfølgelig bedre end det datagrundlag, den er beregnet ud fra. Derfor ligger det største,
sværeste og vigtigste arbejde i at fremskaffe et godt og troværdigt datagrundlag for sin beregning. Selve

beregningen vil jo være ret ens fra gang til gang og er derfor ikke den sværeste del.

Bagest i bogen er medtaget et afsnit om skattens indvirkning på investeringskalkulationerne.

Normalt medtager man ikke disse beregninger i den investeringsansøgning, som eksempelvis projektlederen
laver til ledelsen for at få bevilget midlerne til projektet, men det er derimod en beregning, man i

virksomhedens økonomiafdeling finder interessant for at se, hvordan denne investering indvirker på
virksomhedens resultat.

På denne baggrund er hovedvægten i denne bog lagt på de mere simple beregningsmetoder, hvorimod den
skattejusterede kalkulation er gennemgået mere overordnet.

Bogen bygger på det princip, at de teoretiske betragtninger hele tiden sættes i tæt relation til praktiske
problemstillinger i Casevirksomheden U.M. Brella A/S, blandt andet ved at hvert kapitel indeholder typiske,

gennemregnede eksempler fra casevirksomheden.

Denne bog er endnu en fagbog fra Forlaget Solhøj, som er et lille forlag, som ejes af forfatteren. Jeg er derfor
meget interesseret i feedback, som kan forbedre bogen og forlagets kommende udgivelser.

Forfatteren kan kontaktes på jan@eagleeye.co.dk
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