JELENTKEZÉSI LAP
Cégvezetőknek szóló pénzügyi tudástár:

Cash Flow – Költségkalkuláció –
Controlling – Vállalatértékelés Excellel
20 db digitális távoktatási anyag + Videó-előadás +
Online ellenőrzőtesztek + Szakmai tanácsadás
A digitális leckék szerzője, a videó-előadás szakértője:
Dr. Szücs Tamás, adózási és számviteli szakértő, a Pécsi
Tudományegyetem Vállalati Gazdaságtan és Számvitel
Tanszékének előadója
Ízelítő a digitális leckék témáiból:
1. Cash Flow Management
 A pénzforgalom tervezése és controllingja
 A Cash flow kimutatás összeállításának módszerei.
Operatív és időszaki cash flow
 A cash flow adatainak értelmezése és javításának
lehetséges intézkedései
2. Költségkalkuláció- és elemzés
 A költségek számszerűsítésének módszerei
 A hagyományos és a modern költségszámítási formák
 Tevékenység alapú költségszámítás (Activity Based
Costing) és egyéb módszerek
3. A Controlling alapjai
 Költségcontrolling. Az árképzés és a controlling
 Marketing-controlling és környezeti controlling
 A humán controlling
4. Vállalatértékelés Excellel
 Mérleg alapú vállalatértékelés
 Benchmarkon alapuló vállalatértékelés
 Cash flow alapú vállalatértékelés

fővel jelentkezem a

Igen,

„Cash Flow – Költségkalkuláció – Controlling –
Vállalatértékelés Excellel” című digitális tanfolyamra.
Kedvezményes részvételi díj:
A részvétel díja most 89.900 Ft helyett 20% kedvezménnyel:
71.920 Ft + áfa/fő

Hogyan működik az online tanfolyam?
A jelentkezést követő munkanapon küldünk egy emailt az
Ön által megadott címre, amely tartalmazni fogja a digitális
leckék, az ellenőrzőtesztek és a videó-előadás eléréshez
szükséges linket és a belépési adatokat.
Csoportos kedvezmény
Amennyiben egy cégtől több fővel jelentkeznek, csoportos
kedvezményt vehetnek igénybe!
Két fő esetén: 5%
Három fő esetén: 10%
Minden további jelentkező esetén: 15%
Ajándék szaklap: Számviteli és Adózási Tanácsadó
A képzés résztvevőit megajándékozzuk a Számviteli és
Adózási Tanácsadó c. havonta megjelenő digitális
szakmai folyóiratunk egyéves előfizetésével!
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díjról szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A Kiadó a változtatás jogát
fenntartja.
Jelentkezési adatok

A videó-előadás kiemelt témái:
 Pénzeszközök kontra vállalati eredmény, azaz az
elhatárolás elve
 Árbevétel – költség – fedezet – nyereség elemzése.
Benchmarking
 A költségek számszerűsítése
 A Likviditás és Cash-flow közti különbség

Cég neve*
Cég címe*
Cég adószáma*
Megrendelő neve, beosztása*

Adatkezelési hozzájárulás
E-mail cím*

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet,
telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft.
promóciós anyagok küldése céljából kezelje, hogy engem általánosan,
vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól,
képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről. Tudomásul
veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU
2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos
jogszabályok
alapján
kezeli.
Kijelentem,
hogy
önkéntes
hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a promóciós
anyagról bármikor leiratkozhatom e-mailben (a forum-media@forummedia.hu e-mail címen) vagy telefonon keresztül (a 36 1 273 2090-es
elérhetőségen).

Telefon*
Cég fő tevékenysége
Foglalkoztatottak száma
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A * jellel jelölt mezők kitöltése feltétele a megrendelés teljesítésének.
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