CFO 2021 -valmennuskokonaisuus
21.1.-6.5.2021
Jaksot:
Tuloslaskelman hyödyntäminen yrityksen johtamisessa 21.1.2021, klo 09.15 - 12.30
Taseen hyödyntäminen yrityksen johtamisessa 25.1.2021, klo 09.15 - 12.30
Kassavirtalaskelman idea 12.3.2021, klo 09.15 - 12.30
Hyvin suunniteltu budjetti 6.5.2021, klo 09.15 - 12.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki
Koulutuksen jälkeen
• osaat tulkita ja viestiä taloudellisista seikoista sidosryhmille sekä poimia
olennaiset tiedot päätöksenteon tueksi
• laajennat näkökulmaasi perinteisen laskentatiedon ulkopuolelle
• kehityt johdon strategiseksi kumppaniksi
Asiantuntija(t):
KTT, DI Toivo Koski, TulosAkatemia Oy
Ohjelma:
Ohjelma 21.1
9.15
Ilmoittautuminen ja aamupala
9.30 Tuloslaskelman hyödyntäminen yrityksen johtamisessa
-Tuloslaskelman oikaisut katelaskentaa varten
-Katelaskenta ja sen hyödyntäminen
-Yrityksen liikeriskin hallinta
12.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut: Kahvit klo 9.15 ja 10.45
Ohjelma 25.1
9.15
Ilmoittautuminen ja aamupala
9.30 Taseen hyödyntäminen yrityksen johtamisessa
-Taloudellisia tunnuslukuja, niiden heikkouksia ja vahvuuksia
-Rahoitusriskin hallinta

-Vahva tase ja EVA-laskenta
12.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut: Kahvit klo 9.15 ja 10.45
Ohjelma 12.3
9.15
Ilmoittautuminen ja aamupala
9.30 Kassavirtalaskelman idea
Rahoituslaskelman ja kassavirtalaskelman rakenne ja erilaisia malleja
Rahoituslaskelman ja kirjanpidon välinen yhteys
Yrityksen maksuvalmiuden arviointi kassavirtalaskelman avulla vs. taseen
tunnuslukujen kautta
Kassavirtalaskelman hyödyntäminen yrityksen operatiivisessa johtamisessa
Kassavarojen lisääminen tehokkaalla taseen johtamisella
12.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut: Kahvit klo 9.15 ja 10.45

Ohjelma 6.5
09.15
Ilmoittautuminen ja aamupala
09.30
Hyvin suunniteltu budjetti
• Budjetoinnin eri lähtökohtia
• Rullaava kassa- ja tulosbudjetointi
• Budjettipoikkeamien analysointi
12.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut: Kahvit klo 08.45 ja 10.45

Hinta:
Jäsenetuhinta: 1380,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 1480,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.
13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus
ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen
tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14
vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen
matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

