Waarom deze training
Het geloof dat je als non-financial in een commercieel bedrijf een betere
business partner bent als je de relatie kunt leggen tussen de
verantwoordelijkheden en werkzaamheden van jouw eigen functie en de
impact die dat heeft op het financiële resultaat.

Doelgroep
De cursus Finance in één dag is bestemd voor niet financieel geschoolde
professionals en managers met minimaal een HBO denkniveau.

Hoe is de training opgezet
➢ Verschillende leervormen (filmpjes, theorie, quizvragen en casussen).
➢ Gebruik van financiële overzichten uit jaarverslagen van
verschillende bedrijven.
➢ Terminologie in zowel het Nederlands als het Engels.
➢ Alles klassikaal (om van elkaars vragen te leren en efficiënt met de
tijd om te gaan).
➢ Hoe meer interactie hoe beter!
➢ Presentatie krijg je achteraf mee als naslagwerk.

Programma
▪ Management accounting & Financial Accounting (wat is het verschil)
▪ Winst- en verliesrekening (wat is het en hoe is het opgebouwd)
▪ Balans (waarom is een balans nodig, wat blijkt wel en wat blijkt niet uit de
balans)
▪

Cash Flow (waarom een kasstroomoverzicht en uit welke onderdelen bestaat
het)

▪

Business Case (belangrijke punten bij het opstellen van een business case en

▪

het bepalen van de financiële impact)
Analyse van de jaarrekening (belangrijkste punten om snel een
jaarrekening te kunnen analyseren)
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Resultaat
Na het volgen van Finance in één dag:
✓ Kunt u een winst- en verliesrekening, balans en cashflow overzicht
lezen.
✓ Kunt u hoog over een jaarrekening analyseren.
✓ Weet u hoe een business case opgesteld moet worden.
✓ Kunt u investeringen beoordelen.
Tevens bent u bekend met de volgende termen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Planning & Control cyclus
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Directe-, Indirecte- en Financieringskosten
Bruto-, Operationele- en Nettowinstmarge
Baten en lasten en het Kasstelsel
Matching principle
Activa en Passiva
Bruto en Netto Werkkapitaal
Capex en Opex
Operationele-, Investerings- en Financieringskasstroom
Ratio’s: winstmarge, rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit
Return On Investment (ROI)
Terugverdientijd
Netto Contante Waarde (NCW)
Disconteringsvoet (Discount Rate)
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Hefboom (Leverage)

Over de trainer
Ik ben een interim finance professional. Deze cursus heb
ik ontwikkeld op basis van de vraagstukken die ik in de
praktijk tegen kom en de informatiebehoefte die ik
constateer bij niet financieel geschoolde medewerkers.
De ervaringen die ik op doe tijdens mijn interim
opdrachten neem ik mee in de cursus.
Mijn energie niveau is hoog, gecombineerd met filmpjes,
quiz vragen en cases die we klassikaal behandelen,
maakt dat de dag nooit saai wordt.
Indien u een specifieke informatiebehoefte heeft kunt u
dat van te voren kenbaar maken, dan probeer ik dit
een plekje te geven in de cursus. Lukt dit niet, dan
kunnen we kijken hoe we dit op een andere manier
kunnen oplossen waarbij een maatwerk cursus tot de
opties behoort.
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Locatie
De cursus wordt gegeven in een inspirerende omgeving te
Amstelveen, in één van de mooiste heemparken die Nederland rijk is.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt gekozen voor één van
de beschikbare huisjes. De huisjes staan allemaal midden in de natuur
en er heerst een huiselijke en informele sfeer.
Tevens is er de mogelijkheid om gratis te parkeren in de omgeving.
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€575,- Excl. BTW
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Inbegrepen zijn:
▪
▪
▪
▪

Koffie en Thee
Lunch
Presentatie digitaal
Certificaat van deelname
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