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A mutatószámok hasznos vezetési eszközök. Lehetõvé teszik az összefüggések felismerését, a
lehetõségek és veszélyek feltárását a vállalat mûködése során. A beszámolóból számítható fõbb
mutatók értékelése biztosítja a vállalat likviditásának fenntarthatóságát.
Számviteli alapok képzés
A mutatószámok hasznos vezetési eszközök. Lehetõvé teszik az összefüggések felismerését, a
lehetõségek és veszélyek feltárását a vállalat mûködése során. A beszámolóból számítható fõbb
mutatók értékelése biztosítja a vállalat likviditásának fenntarthatóságát.
A számviteli törvény mellett a képzés hangsúlyt helyez az IAS/IFRS standardok és beszámoló
ismertetésére is.
Az elsajátított számviteli ismerek segítségével a controlling által is használt mutatószámok könnyen
értelmezhetõkké válnak. Az itt megszerzett tudás felhasználásával az elkészített elemzések
lehetõséget teremtenek a vállalat hatékonyabb mûködésének megtervezésére és vagyoni
helyzetére vonatkozó döntések optimálisabb elõkészítésére.
A Számviteli alapok képzés elvégzésével a résztvevõ képes lesz:
- a könyvviteli számlák különbözõ csoportjait érintõ üzleti események elszámolására egyszerûsített
éves beszámolót összeállítani
- beszámoló alapján egy adott cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelésére,
elemzésére mutatókkal.
Ajánljuk mindazoknak, akik gazdasági területen dolgoznak vagy ezzel ismerkednek, és érdeklõdnek
a számvitel által nyújtott lehetõségek iránt. Továbbá azon controllerek, vezetõk számára, akik
döntés elõkészítésben vesznek részt, és szeretnék átlátni a beszámolók által kínált mutatószámok
jelentõségét, szerepét.
Számviteli alapok képzés &ndash; részletes tájékoztató >>>
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Deloitte: erõsödhet a startupok befektetõi piaca
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Innovatívabb ország lett hazánk
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