SPECIALIST IN FINANCIËLE TRAININGEN

Tweedaagse training

Essentials van
Financieel Management
Om verantwoord leiding te geven aan een afdeling of
organisatie is financiële kennis essentieel. Het versterken
van financieel inzicht en het toepassen daarvan in uw eigen
werksituatie staat centraal tijdens deze tweedaagse
training. Er wordt ingegaan op onderwerpen als
budgetteren, investeren, jaarrekeninganalyse, fusies en
overnames. Daarbij wordt gewerkt aan de hand van actuele
praktijkcases. Na afloop heeft u meer grip op financiën en
communiceert u effectiever met financiële professionals.
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Jan Vrijmanstraat 293,
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371
E: info@nlacademy.nl
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Essentials van
Financieel Management
Financieel inzicht is van essentieel belang voor iedere
manager. In deze tweedaagse cursus ontrafelt trainer
drs Hinrich Slobbe al het jargon en de methodieken waar
ﬁnanciële professionals zich mee bedienen. Daarbij gaat hij
in op onderwerpen als budgetteren, investeren, IFRS,
jaarrekeninganalyse en fusies en overnames. Bent u die
drukbezette manager op zoek naar beter inzicht in
ﬁnancieel management? Dan is deze compacte,
praktijkgerichte training precies wat u nodig heeft.
Als manager wordt u regelmatig geconfronteerd met
vraagstukken op het gebied van budgetteren, investeren,
kostencalculaties en ﬁnanciële analyse. Door het volgen van
deze compacte training bent u in staat beter met deze
vraagstukken om te gaan.

Doelgroep
De training Essentials van Financieel Management is
speciaal ontwikkeld voor drukbezette managers die in een
kort tijdsbestek hun reeds opgedane financiële kennis
willen aanvullen, bijspijkeren en opfrissen in een
inspirerende omgeving. Voor het volgen van deze training
is enige basiskennis van ﬁ nancieel management dan ook

aan te bevelen. Deelname aan deze training levert u zeker
voordeel op indien u werkzaam bent in een van de
volgende functies:
• Algemeen directeur
• Commercieel directeur
• Hoofd Personeelszaken Afdelingsmanager
• Account Manager in de financiële sector

Onderwerpen
• Inleiding Financieel Management
• Jaarrekeninganalyse
• De essentie van budgetteren
• Investeringsanalyse
• Fusies en overnames

Voordelen
• U bent beter in staat om investeringsbeslissingen te
nemen
• U haalt snel de essentie uit een jaarrekening
• U commuuniceert effectiever met financiële professionals
• U stelt sneller en beter een budget op
• U bent beter in staat uw budgetten te onderbouwen

Trainer
Hinrich Slobbe
Hinrich Slobbe studeerde bedrijfseconomie aan het HEAO, gevolgd
door een doctoraal Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Hij heeft als freelance consultant Financieel Management,
Human Resource Accounting en Debiteurenbeheer gewerkt voor
diverse grote nationale en internationale organisaties.
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Programma
1e dag, aanvang 9.00 uur einde 17.00 uur
Inleiding Financieel Management
• Essentials: de balans, de winst- en verliesrekening en
het cashﬂowoverzicht
• Financial Accounting versus Management Accounting
Uitgaven versus kosten en ontvangsten versus
opbrengsten
• Alles wat u moet weten over IFRS

Jaarrekeninganalyse
• Essentials: liquiditeits-, solvabiliteits- en
rentabiliteitskengetallen
• Hoe kijkt de bank, de ondernemer en de ﬁscus naar
de jaarrekening?
• Wat is het verschil tussen commerciële en ﬁscale
jaarcijfers?
• Oefeningen aan de hand van actuele cases

Budgetteren
• Essentials: waarom en hoe stelt u een budget op?
Hoe rekent u kosten toe aan een periode, een project,
een product of een dienst?
• Vaste, variabele, directe en indirecte budgetten
• Hoe en wanneer gebruikt u ‘activity based budgeting’
en ‘zero based budgeting’?

Algemene informatie
Deelnemers
Het aantal deelnemers is beperkt tot 16 personen.

Lesmateriaal
Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide cursusmap
met daarin opgenomen: theorie, cases en achtergrondinformatie.

Algemene voorwaarden
Op deelname aan deze training zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze
website: www.nlacademy.nl

Annuleren
Als u onverhoopt bent verhinderd, dan kunt u zich
kosteloos door een collega laten vervangen. U kunt
ook de datum van deelname wijzigen indien dit vijf
werkdagen voor aanvang wordt doorgegeven.
Binnen vijf werkdagen voor aanvang bent u 25% van
het factuurbedrag verschuldigd. Annuleren kan tot
30 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke datum
van deelname onder berekening van 100 euro
administratiekosten.

Investering

2e dag, aanvang 9.00 uur einde 17.00 uur

Uw investering bedraagt 1.295 euro per persoon
exclusief btw. Koffie, thee, fris, twee lunches,
het lesmateriaal en de borrel na afloop zijn
hierbij inbegrepen.

Investeringsanalyse

Inschrijven

• Essentials: hoe maakt u een investeringsbeoordeling?
• Calculatiemethoden: ROI, IRR, Pay-back period en de
Discounted Cashﬂow
• Het onderbouwen van een investeringsproject

Vul het inschrijfformulier uit deze brochure volledig in
en stuur een scan van het formulier ondertekend naar:
info@nlacademy.nl

Fusies en overnames

Het is ook mogelijk om deze training op incompany
basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie en/
of een vrijblijvende offerte contact met ons op via
telefoonnummer 020 - 672 1371 of per email:
info@nlacademy.nl

• Essentials: welke soorten fusies en overnames zijn er?
Hoe berekent u de waarde van een bedrijf?
• De ﬁnanciering van fusies en overnames
• Wat zijn de ﬁscale consequenties van fusies en
overnames?

Incompany

www.nlacademy.nl

Inschrijfformulier
Vul het onderstaande formulier in, en mail het naar info@nlacademy.nl.

Essentials van Financieel Management
Dhr.

Mevr.

* Verplicht in te vullen

Bedrijfsnaam*:
Voornaam*:
Achternaam*:
Functie*:
Email*:
Telefoon*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Vragen en/of
opmerkingen:

Datum training*:

Dinsdag 27 en woensdag 28 november 2018

Handtekening*:

Donderdag 11 en vrijdag 12 april 2019
Donderdag 21 en vrijdag 22 november 2019
De trainingen worden gehouden in het
NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Organisatie
Next Level Academy BV is opgericht in 2005 en gevestigd
te Amsterdam. Naast de organisatie van trainingen en
seminars op het gebied van credit management is
Next Level de organisator van de jaarlijkse vakbeurs
Credit Expo, zie www.creditexpo.nl

Adres
Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371
E: info@nlacademy.nl
I: www.nlacademy.nl

