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JELENTKEZÉSI LAP
Vállalati pénzügyek nem pénzügyi végzettségű vezetőknek
(2 tantermi napból és 5 online leckéből álló tanfolyam)
Az online leckék tartalma
1. lecke:

 A vagyon megítélése, összetétele
 A tevékenység végzéséhez szükséges egészséges vagyoni arány
megléte
 A mérleg tartalma
2. lecke:
 Likviditás
 Cash-flow
 A likviditás és a Cash-flow közötti jelentésbeli különbség
 Likviditási mutatók
3. lecke:
 Hatékonyság mutatóinak jelentése
 Hozzáadott érték, anyag-, bérhatékonyság
 Tárgyi eszközök hatékonysága
 Tőkehatékonyság
4. lecke:
 Jövedelmezőség mutatói
 Árbevétel-arányos, tőke-arányos, előmunka-arányos jövedelmezőség
 Fedezet értelmezése
5. lecke:
 Árbevétel-költség-fedezet-nyereség elemzése
 Bechmarking
 Altman Z technikája

A tantermi napok előadásainak tartalma
1. nap:
 Pénzügyi és vezetői számviteli rendszerek bemutatása.
 A pénzügyi kimutatások részei
 Pénzügyi alapok
 Pénzeszközök kontra vállalati eredmény, vagyis az elhatárolás elve
2. nap:
 A vállalkozások eredményének, gazdaságosságának mérése,
összehasonlítása, elemzése. Mutatószámok meghatározása
 A vállalkozások hatékony tervezése, célkitűzések
meghatározása.
 Felelősségi számvitel
 A pénz időérték elve és a tőkeköltség jelentősége.

Igen, jelentkezem

Az élő tantermi képzés helye, időpontja
CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87.
2019. október 14-15. (hétfő-kedd), 10.00 – 16.30
Online továbbképzési anyagok kiküldése
2019. október 17-től 5 héten keresztül
A tantermi nap előadója
Bűdy Zoltán, okleveles
számviteli szakértő

könyvvizsgáló,

nemzetközi

Az e-leckék szerzője
Szűcs Tamás, controlling és számvitel szakértő, a PTE
Pénzügyi és Vállalati tanszékének tanára
Részvételi díj
A képzésen való részvétel díja: 140.000 Ft/fő + áfa. A
részvételi díj tartalmazza az ellátást.
Részvételi feltételek
Jelentkezését a részvételi díj befizetésére szóló átutalásos
számlánkkal igazoljuk vissza. A képzés előtti 28. napig történő
írásbeli lemondás esetén nem számítunk fel lemondási díjat. A
képzés kezdete előtti 15. napig írásban történő lemondás esetén a
részvételi díj 50%-át számítjuk fel technikai költségként. Ez utáni
lemondás vagy a meg nem jelenés esetében is a teljes részvételi díj
esedékes. Amennyiben a jelentkező nem tud megjelenni,
lehetősége van maga helyett más résztvevőt küldeni. Fenntartjuk
magunknak a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés esetén a
képzés elmarad. Ekkor a részvételi díjat visszafizetjük, de a
résztvevő további anyagi igénnyel nem léphet fel. A Kiadó a
változtatás jogát fenntartja.
[ ] Igen, hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, postacímemet, telefonszámomat
és e-mail címemet a Fórum Média Kiadó Kft. hírlevél 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
hírlevélről bármikor leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található link
segítségével, valamint a forum-media@forum-media.hu e-mail címre, vagy
postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött
lemondási kérelem útján.
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A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges a megrendelés érvényességéhez!
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