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#FINANCIEEL BELEID

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FINANCIËLE INTELLIGENTIE VOOR NIET-SPECIALISTEN
FINANCIËN VOOR NIET-FINANCIËLEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Ieder bedrijf stree ernaar financieel gezond te zijn. Geld speelt in elk bedrijf een belangrijke rol. Zaakvoerders en medewerkers hebben daarmee te maken. Zelfs als
zij zelf niet in de financiële dienst van het bedrijf werken. Er zijn gesprekken met controllers, boekhouders en financieel verantwoordelijken. Beleidsbeslissingen
brengen altijd financiële gevolgen mee. En welke middelen kan een onderneming inzetten om financieel gezond en fit te worden en te blijven?
In deze opleiding van Syntra West krijg je zicht op de verschillende financiële begrippen. Je krijgt inzicht wat het betekent om als bedrijf 'financieel gezond' te zijn.
Hoe kijken kredietverschaffers naar de cijfers van je onderneming?
Hoe kijkt jouw (operationele) directie naar de cijfers?
Hoe kijken aandeelhouders naar de cijfers?
Hoe kijkt de auditor en/of de fiscus?

Winst, cashflow, rendabiliteit, solvabiliteit, ... na het volgen ken jeu niet alleen alle begrippen. Je weet ook wie naar welke cijfers kijkt, en vooral waarom. Je leert
welke navigatiemiddelen een onderneming ter beschikking hee om deze cijfers te sturen. Aan de hand van concrete en praktische voorbeelden komt de financiële
realiteit tot leven.
Deze cursus focust op het ontdekken van het groter geheel en samenhang.

Een aanrader voor iedere niet-financiële medewerker!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Niet-financiële medewerkers.

Bijkomende info
Het programma komt in aanmerking voor 3 ITAA punten permanente vorming.
ATTESTEN
Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in je elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.
Gelieve jouw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld 'opmerkingen'.
De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.
LIVESTREAM
Deze opleiding wordt opgenomen zodat je ze achteraf kunt herbekijken. Gelieve rekening te houden dat bij uitgesteld kijken er geen attest permanente vorming kan
worden uitgereikt aangezien jouw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

PROGRAMMA
Algemeen kader:
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Hoe gezond is uw onderneming?
Wie kijkt naar financiële informatie?
Waar vindt u financiële informatie?
Boekhouding versus Finance
Wat is de rol van de boekhouder?
Wat is de rol van de finance professional?
Wettelijk kader, opbouw en terminologie
Basis Boekhouden
Financiële analyse
Kostprijzen en kostprijsberekening
Budgetten

DOCENT
Brecht Van Boxelaer
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