TRAINING

Balanslezen

1 dag
Wo / Do / Vr
9.30 – 16.00

€ 485 p.p.
Excl. BTW

HBO Werk- &
Denkniveau

* Virtual classroom
* Ons kantoor
* Jouw werklocatie
* Locatie in overleg

Nu ook online mogelijk: Virtual Classroom!
www.inputsupport.nl - © Input Support 2020

TRAINING

Balanslezen
Balanslezen: droge en saaie stof? Nu niet meer…

1 dag
Wo / Do / Vr
9.30 – 16.00

De trainer legt in begrijpelijke taal de vaak droge en (voor sommige) saaie stof uit. Hierbij
worden veel praktische voorbeelden gebruikt, zo kun je samen met de trainer de balans van je
eigen onderneming, werkgever, concurrent of bijv. prospect doornemen.

Na de training
Na afloop van de training ben je in staat om een balans en een winst-verliesrekening te lezen
en te begrijpen. Je kent de onderlinge samenhang van balansposten en posten van de winstverliesrekening. Je leert de ratio’s van de liquiditeit en solvabiliteit op waarde te schatten.
Tevens ben je in staat om de financiële positie van een onderneming te doorgronden en de
kredietwaardigheid te bepalen.

€ 485 p.p.
Excl. BTW

Tijdens de training is voldoende ruimte om eigen voorbeelden in te brengen
en te sparren met de trainer.

Onderwerpen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene begrippen
De posten Activa en Passiva
De resultatenrekening
Bedrijfs- en concernstructuren
Consolidatie (de 403 verklaring)
Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
Wat vertellen de financiële stukken van een onderneming?
De kredietwaardigheid
Het eigen vermogen
Werkkapitaal

HBO Werk- &
Denkniveau

Inclusief

•
•
•

Trainingsmaterialen en syllabus.
Cursisten ontvangen na afloop een ingelijst certificaat.
Voor trainingen in Nootdorp: lunch, koffie/thee/water en gratis parkeren voor de deur.

Exclusief

•

Het tarief is exclusief BTW en reiskosten a € 0,19 per gereden kilometer.

Schrijf je nu in!

info@inputsupport.nl

015 3801410

www.inputsupport.nl/inschrijven

* Virtual Classroom
* Ons kantoor
* Jouw werklocatie
* Locatie in overleg

Voordelen van Input Support

•
•
•
•

Kleine groepen: 1 tot 3 deelnemers
Een praktische en praktijkgerichte aanpak
Trainer(s) met veel vakkennis en jarenlange ervaring
Hoge waardering door cursisten op Springest.nl

Input Financiële Trainingen,
Persoonlijke Effectiviteitstrainingen,
Coaching & Financiële Workshops:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Training Balanslezen
Training Telefonisch Incasseren
Training Kredietacceptatie
Training Creditmanagement
Training Debiteurenbeheerder
Workshop Kredietverzekering
Workshop Debiteuren zijn ook klanten
Training Time Management
Training Assertiviteit
Training Omgaan met Klachten

Inschrijving en deelname aan onze trainingen geschied onder
de Input Support BV Leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze treft u aan op onze website: www.inputsupport.nl

Input Support BV
Hoefsmid 11
2631 RH Nootdorp
T 015 – 3801410
E info@inputsupport.nl

www.inputsupport.nl

