Kompletní odborné vzdělávání Vašeho finančního útvaru

Podnikové finance pro nefinanční manažery
Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět financím
11. - 12. dubna 2018, Jurys Inn Prague, Praha
Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení je vyžadovaná u každého manažera a podnikatele.
Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, jež chtějí vstoupit do světa podnikových financí, finančního a manažerského
účetnictví, podnikového hospodářství a controllingu.
Interaktivní výklad a četné příklady z praxe Vám pomohou vybudovat solidní znalosti, na kterých budete moci založit své finanční
plány a rozhodnutí, ale i osobní a kariérní růst.

Přednášející
Vojtěch Kostiha, tiskový mluvčí, Metrostav a.s.

Obsah semináře
1. den – přes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku
Bilance a základní pohled na aktiva a pasiva
Peněžní toky a časová hodnota peněz
Finanční páka
Kapitálové zhodnocení versus Cash Flow
Investování a rozložení rizik

2. den – Ekonomická realita podniku
Účetní výkazy – druhy, význam, struktura
■
■
■

Rozvaha
Výsledovka
Cash Flow

Účetní výkazy – zdroj informací o hospodaření podniku
■
■
■
■
■

Finanční analýza
Ukazatele rentability
Ukazatele aktivity
Ukazatele zadluženosti
Ukazatele likvidity

Cílová skupina
Seminář je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy.
Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin,
případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele
nebo členy orgánů firem.

Další informace
Seminář je prvním modulem vzdělávacího cyklu Praktické finance pro nefinanční manažery, ale je možné absolvovat seminář i
samostatně.
Přijměte pozvání i na nadstavbový kurz pro hlubší pochopení souvislostí - Finance a controlling pro nefinanční manažery.
Podmínkou pro získání Certifikátu cyklu Praktické finance pro manažery neekonomy je absolvovat oba moduly a úspěšně ukončit cyklus
závěrečnou zkouškou. Více informací k cyklu získáte zde.

Cena semináře
Cena za 1 seminář

Cena pro členy CAFINu

12.500 Kč + 21% DPH

10.875 Kč + 21% DPH
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