Finance for non financials

Training:
Jaarrekening lezen
De training Jaarrekening lezen betreft een
verdiepingsmodule waarbij op zeer praktische wijze
diepgaand inzicht wordt verstrekt in het lezen van
een jaarrekening. Na deze bent u op dit terrein een
zelfstandig financieel gesprekspartner.
Jaarrekening lezen
De jaarrekening herbergt een schat aan informatie.
Maar hoe moet of kunt u de jaarrekening lezen?
We nemen u mee in het wettelijk kader rondom de
jaarrekening. Inzicht in de verschillende rechtsvormen
is voor u van belang omdat het grote invloed kan
hebben op de presentatie van het vermogen en het
resultaat. We besteden aandacht aan het opnemen in
de jaarrekening van het belang van een onderneming
in een andere onderneming en de betekenis van
geconsolideerde versus enkelvoudige jaarcijfers.
We leren u risicosignalen voor windowdressing te
herkennen en daarmee het inzicht om de kwaliteit van
de winst te beoordelen.
Balanslezen en resultatenrekening
We gaan aan de slag met balanslezen en het
lezen van de resultatenrekening. Aan de hand van
(eventueel uw eigen) praktijkcasuïstiek worden de
individuele posten diepgaand geanalyseerd. U leert
daadwerkelijk te lezen wat er in de jaarrekening staat.

Thema’s
Het jaarraport
De (geconsolideerde)
jaarrekening
Individuele balanspostenanalyse en impact op het
resultaat
Ratioanalyse
Windowdressing

Kasstroomanalyse
U leert daadwerkelijk een kasstroomanalyse
van een onderneming te maken. Vooral de
bankier van vandaag hecht veel waarde aan
de uitkomst van kasstroomanalyse. We leren
u een kasstroomanalyse te doorgronden
omdat het u inzicht geeft in de relatie tussen
de winstgevendheid en de liquiditeit van een
organisatie.
Voor inzicht welke onderwerpen per thema
behandeld worden: www.keeshorden.nl

Kenmerken
2 x 1 dag
3 locaties in Nederland
Start 8 x per jaar (voor data zie www.keeshorden.nl)
Prijs € 995 euro all-in (exclusief 21% BTW)
Ook te volgen als onderdeel van
twee totaalprogramma’s

Gecertificeerde kwaliteit
Bureau Kees Horden is CEDEO gecertificeerd voor
zowel maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen
met open inschrijving. Het CEDEO is een onafhankelijke
instantie die klanttevredenheidsonderzoeken
uitvoert onder de klanten en deelnemers van
opleidingsinstituten. In juli 2017 heeft het laatste
onderzoek plaatsgevonden. Voor beide soorten
trainingen hebben we een 100% score behaald.

Uitspraken CEDEO en
deelnemers
Woorden en zinnen die voor mij de trainingen
weerspiegelen zijn: passionele uitleg - complexe
materie wordt perfect ontrafeld - zeer actueel - veel
verwijzing naar de actualiteit en de praktijk - zeer goed
niveau - super boeiend - veel ruimte voor bespreking de stijl van doceren is uniek.
De interactie met andere cursisten biedt een zeer
positieve bijdrage. We hebben de jaarrekening van
mijn eigen bedrijf en die van andere cursisten doorgenomen. Dat gaf veel inzicht en was daardoor zeer
nuttig.

Bureau Kees Horden
Bureau Kees Horden biedt niet-financiële
professionals een leerpodium waar op
een bijzondere manier inzicht wordt
gecreëerd in financieel management.
Dertig jaar ervaring in het trainen
van niet-financiële managers maakt
dat we exact weten hoe complexe
financiële materie haarscherp moet
worden ontrafeld. We reiken daarna de
noodzakelijke actuele kennis aan over
(bedrijf)economische mechanismen. Deze
aanpak leidt tot de vereiste inzichten met
grote betekenis voor u en uw organisatie.
De karakteristieke stijl van doceren en de
interactiviteit met de deelnemers en hun
bedrijfseigen financiële cijfers maken de
borging en daarmee de toepasbaarheid
in de praktijk uniek. De hoge officiële
CEDEO score is hiervan het bewijs.
We ontmoeten u van harte. Wees
welkom op uw eigen leerpodium waar
kennis, sfeer, niveau, authenticiteit en
didactiek samensmelten. Wij zullen alles
geven om u in de praktijk op financieel
gebied maximaal autonoom te laten
functioneren.
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