Nem pénzügyesként is át tudja látni cége pénzügyi helyzetét!
Segítünk benne!

Vállalatvezetőként kiemelten fontos és alapvető üzleti érdeke, hogy átlássa cége
gazdasági helyzetét, döntéseinek pénzügyi következményeit. Azonban szakirányú
képzettség hiányában olykor a legfelkészültebb vezető számára is nehezen
értelmezhetőek a vállalat működéséhez szükséges különböző pénzügyi
beszámolók, kimutatások.
Nem pénzügyi végzettségű vezetőként és munkatársként sem lehetetlen
azonban olyan magabiztos pénzügyi tudásra szert tenni, amelynek birtokában
könnyedén teljesíthetők a beszámolókkal kapcsolatos feladatok, a mérleg
értelmezése, vagy éppen az üzleti jelentés összeállítása!

Vállalati pénzügyek nem pénzügyi
végzettségű vezetőknek
Online tananyagokból és 2 online képzési napból álló intenzív tréning
Az online képzés időpontja*:
2020. december 16-17. (szerda-csütörtök), 10.00 – 16.30
Az előadó és a leckék szerzője:
Bűdy Zoltán, okleveles könyvvizsgáló, nemzetközi számviteli szakértő
Szücs Tamás, controlling és számvitel szakértő, a PTE Pénzügyi és Vállalati
tanszékének tanára
Mit nyújt Önnek képzésünk?
 Szakértő előadónknak teheti fel pénzügyi, számviteli kérdéseit, amelyekre

személyre szabott, részletes válaszokat kap.
 A képzés kiemelt hangsúlyt fektet a gyakorlati példákra és a pénzügyi

kimutatások elemzésére. A gyakorlati tudás birtokában magabiztosan hoz meg
majd olyan döntéseket, amelyekben eddig – pénzügyi végzettség hiányában –
kételkedett volna!
 Az online előadások mellett az online leckéknek köszönhetően az Önnek
megfelelő időben és helyen, a lehető legkényelmesebb módon sajátíthatja el a
tananyagot!A képzést záró online vizsga sikeres teljesítése esetén névre szóló
tanúsítványt küldünk Önnek!

Résztvevőink ajándékba megkapják 2 kreditpontot érő digitális szaklapunkat:

Számviteli és Adózási Tanácsadó
Nyakunkon az új adócsomag. És hogy mire készülhetünk az elkövetkezendő időszakban?
2021-től szigorodik a KATA, duplájára nő a KIVA bevételi értékhatára, a NAV bepótolja az
elmaradt ellenőrzéseket, jogkövetési vizsgálatokat, a tervek szerint adómentes juttatásként
lesz adható a cégek által biztosított járványügyi szűrővizsgálat.

Tel: +36 1 273 2090 | Fax: +36 1 468 2917
E-mail: ugyfelszolgalat@forum-media.hu
Honlap: www.forum-media.hu

JELENTKEZÉSI LAP
Vállalati pénzügyek nem pénzügyi végzettségű vezetőknek

Online tananyagokból és 2 online képzési napból álló intenzív tréning
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 Cash-flow közötti különbség
 Likviditási mutatók
3. lecke:
 Hatékonyság mutatóinak jelentése
 Hozzáadott érték, anyag-, bérhatékonyság
 Tárgyi eszközök hatékonysága
 Tőkehatékonyság
4. lecke:
 Jövedelmezőség mutatói
 Árbevétel-arányos, tőke-arányos, élőmunka-arányos jövedelmezőség
 Fedezet értelmezése
5. lecke:
 Árbevétel – költség – fedezet – nyereség elemzése
 Benchmarking. Altman Z technikája

A webináriumi képzés előadásainak tartalma:
1. nap:
 Pénzügyi és vezetői számviteli rendszerek bemutatása. Pénzügyi alapok
 A pénzügyi kimutatások részei
 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

Előadóink, szerzőink:

 Bűdy Zoltán, okleveles könyvvizsgáló, nemzetközi számviteli szakértő
 Szücs Tamás, controlling és számvitel szakértő, a PTE Pénzügyi és

A weináriumi képzés időpontja

2020. december 16-17. (szerda-csütörtök), 10.00 – 16.30

Online továbbképzési leckék elérhetősége
A tantermi képzést követő munkanapon

Részvételi díj*
A részvételi díj 140.000 Ft + áfa/fő.

Csoportos jelentkezési akció*
Amennyiben egy cégtől többen jelentkeznek, 2 fő esetén 5%, 3
fő esetén 10%, minden további jelentkező esetén 15%
kedvezményt adunk a részvételi díjból.
* A kedvezmények nem összevonhatók, de minden esetben a jelentkező
számára legkedvezőbb opciót vesszük figyelembe.

Részvételi feltételek
Jelentkezését a rendszerünkben történt rögzítés után e-mailben visszaigazoljuk
Önnek. A részvételi díj befizetésére szolgáló átutalásos számlát a képzés
indulása előtt 5 nappal állítjuk ki. A számlát postai úton, elsőbbségi
küldeményként küldjük ki ügyfeleink részére, illetve a számlaképet pdf
formátumban is megküldjük az ügyfél által megadott e-mail címre. A képzés
előtti 3. napig történő írásbeli lemondás esetén nem számítunk fel lemondási
díjat. Ez utáni lemondás esetén a teljes részvételi díj esedékes. Amennyiben a
jelentkező nem tud részt venni az adott képzési napon, lehetősége van maga
helyett más résztvevőt megnevezni. 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, különösen a képzési formára vonatkozóan.

Adatkezelési hozzájárulás
[
] Igen, önkéntesen 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.

Vállalati tanszékének tanára

fővel a „Vállalati pénzügyek nem pénzügyi végzettségű vezetőknek” c. képzésre.

Igen, jelentkezem

Cégadatok:

Jelentkező(k) adatai:

*Cég neve

*Név, e-mail cím

*Cég címe

Beosztás

*Cég adószáma

*Név, e-mail cím

Telefon

Beosztás

Fax

Cég fő tevékenysége

Név, e-mail cím

Foglalkoztatottak száma  1-10
 51–100

*Megrendelő neve, beosztása
*Megrendelő e-mail címe

 11–20
 100 felett

 21–50
Beosztás

Dátum
A *-gal jelölt mezők
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