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#FINANCIEEL BELEID

BALANSEN LEZEN EN BEGRIJPEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PRIJS ONBEKEND

DE JAARREKENING PRAKTISCH UITGELEGD

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je hebt inzicht in de belangrijke bouwstenen van balans en resultatenrekening en begrijpt op kritische wijze de belangrijkste onderlinge verhoudingen (ratio's) die de
financiële gezondheid van de onderneming bepalen.

Introductie
Vooraleer je met een onderneming in zee gaat, loont het de moeite om eerst even na te gaan of dat bedrijf ook financieel gezond is!
Je bent ondernemer?
Hoe zit het met jouw klanten? Of je het nu bese of niet, jouw onderneming fungeert als kredietverschaﬀer voor jouw klanten. Een bank verleent niet zomaar kredieten
aan gelijk wie, waarom zou jij dat dan wel doen? En hoe staat jouw eigen onderneming ervoor?
Je bent werknemer?
Ben je wel zeker dat je in dit woelige economische klimaat in een financieel gezonde onderneming werkt? Of als je wenst van werkgever te veranderen; kan deze
toekomstige werkgever jouw werkzekerheid bieden?
Met een kwinkslag bedient onze docent je op jouw wenken: alle vragen worden beantwoord in deze opleiding!

Omschrijving
Dit is geen opleiding die je leert hoe je een balans moet opmaken. Je leert wel hoe je ze moet interpreteren. De docent neemt je mee doorheen de opbouw van de
balans en resultatenrekening en legt je de onderlinge verhoudingen uit.
Je krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo heb je meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders,
...) tegen de bedrijfssituatie aankijken.
Je hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar je wilt meer inzicht opdoen in de financiële rapporten (balans, resultatenrekening, ...) die door
bedrijven en organisaties worden opgemaakt en gepubliceerd. Deze jaarrekening bevat een schat aan informatie die, mits een correcte interpretatie, essentieel is wil
men een bedrijf of organisatie kunnen beoordelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans en de resultatenrekening teneinde sterker te staan tegenover bankier, klanten, leveranciers, financiële
instellingen, ...

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

Methodologie
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Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases. Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende
ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden wordt het aantal deelnemers beperkt.

PROGRAMMA
Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)
wettelijke verplichtingen
balans: opbouw en inhoud
resultatenrekening: opbouw en inhoud
toelichting: opbouw en inhoud
Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening
Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
Waardering, betekenis 'vlottend', 'opeisbaarheid', ...
bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, ...
Bedrijfs-, financiële- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen, resultaatverwerking, ...
rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
toegevoegde waarde

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Gent vanaf donderdag 02/06/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 02/06/2022

19:00

22:00

donderdag 09/06/2022

19:00

22:00

donderdag 16/06/2022

19:00

22:00

donderdag 23/06/2022

19:00

22:00

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding wordt aangeboden als mixed klassikaal. Dit betekent dat de
klassikale les gestreamd wordt voor cursisten die van thuis volgen. De klasgroep
bestaat dus zowel uit cursisten die de les ter plaatse volgen als cursisten die van
thuis uit volgen. Maak uw keuze via locatie/tijdstip onder de prijs.

Lesdata voor Brugge vanaf maandag 25/04/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 25/04/2022

09:00

12:00

maandag 25/04/2022

13:00

16:00

maandag 02/05/2022

09:00

12:00
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Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

PAGINA 2 VAN 3

#040523

Datum

Startuur

Einduur

maandag 02/05/2022

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 02/06/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

donderdag 02/06/2022

19:00

22:00

donderdag 09/06/2022

19:00

22:00

donderdag 16/06/2022

19:00

22:00

donderdag 23/06/2022

19:00

22:00

T: 078/353 653
Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding wordt aangeboden als mixed via web. Dit betekent dat de
klassikale les gestreamd wordt voor cursisten die van thuis volgen. De klasgroep
bestaat dus zowel uit cursisten die de les ter plaatse volgen als cursisten die van
thuis uit volgen. Maak uw keuze via locatie/tijdstip onder de prijs.

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 10/03/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 10/03/2022

19:00

22:00

donderdag 17/03/2022

19:00

22:00

donderdag 24/03/2022

19:00

22:00

donderdag 31/03/2022

19:00

22:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

DOCENT
Hans Vanroose - Financieel Consultant Adfin BVBA
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