TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGÉRŐL

A képzés megnevezése: Pénzügyi ismeretek kisvállalkozások számára
Nyilvántartásba vételi száma: E-000333/2014/D025
A képzés célja: A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az alapvető pénzügyi ismereteket, fogalmakat és
folyamatokat. A tréning keretei között megismerik a csődkockázatokat mérséklő lehetőségeket, a fennmaradás ésszerű
stratégiáit, túlélési és kitörési megoldásokat a gazdasági recesszió idejére, kiegészítve a pénzügyi ismeretek alapjaival,
forrásteremtéssel, illetve projektmenedzsment ismeretekkel, hogy a kis- és középvállalkozások tulajdonosai és/vagy
vezetők olyan praktikus és nagyon hasznos tudnivalókkal és módszerekkel rendelkezzenek, amelyekkel elkerülhetők, vagy
mérsékelhetők a bajba jutás problémás helyzetei, a cég válságba sodródásának esélyei.
A programba való bekapcsolódás feltételei:


nincs előírt feltétel

A képzés során megszerezhető kompetenciák:


A résztvevő képes lesz a tréning végeztével definiálni és használni a pénzügyi alapfogalmakat, megismeri a
kisvállalkozások pénzügyi vezetésének alapjait.



A részvevő ismeretei bővülnék és képességei fejlődnek, értékteremtésre képes tárgyiasult tárgyi eszközöket (pl.
gépek, berendezések) ill. technológiát, szabadalmi eljárások területén, másrészt feltérképezi a tevékenységhez
közvetlenül igényelt, és a termékünkbe beépülő un. forgó eszközöket (készlet, készpénz, stb., ill. vevő és egyéb
követeléseket).



A résztvevő megismeri, az eredményterv készítés lépéseit. Ez az alapja az év végi mérleg elkészítésének.



A résztvevő elsajátítja a pénzforgalmi kimutatás készítésének módszerét (cash-flow) a vállalkozás egy
meghatározott időszakának készpénz mozgását tükröző összefoglalót készít.



A résztvevő gyakorlatot szerez a naprakész pénzügyi tervezés fontosságáról, illetve annak hiányáról.



A résztvevő megismeri pénzügyi terv figyelmen kívül hagyásával járó kockázati tényezőket, egy túlzott mértékű
volumen növekedés problémáját, a rossz készletgazdálkodás, ill. indokolatlan mértékű beruházás hatására az
eredmény kimutatás alakulását.



A résztvevő megismeri a csődkockázatokat mérséklő eljárásokat, a fennmaradás ésszerű stratégiáit, túlélési és
kitörési megoldásokat a gazdasági recesszió idejére, kiegészítve a pénzügyi ismeretek alapjaival, forrásteremtéssel,
illetve projektmenedzsment ismeretekkel.

A képzés óraszáma: 30 óra
Elméleti órák száma: 30 óra
Gyakorlati órák száma: 0 óra
A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:
Ügyfélszolgálat címe:
Levelezési cím:
Telefonszám:
Fax:
Elektronikus levelezési
cím:
Weblap cím:

1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
1043 Budapest, Csányi László u. 34. B.ép. 103.
06-70/426-9721
06-1/788-2778
info@furkeszholding.hu
www.furkeszholding.hu

Ügyfélszolgálat idő

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
-------

