Financiën voor niet-financiëlen: wat kan ik leren uit de cijfers van de boekhouder!
Zaterdag 29 september 2018 en zaterdag 13 oktober 2018, Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75,
2050 Antwerpen
Omschrijving
Financiën uitleggen in mensentaal. Dat is al meer dan 20 jaar wat uw trainer, Vera Smets,
www.financeisfun.be, doet.
Zaterdag 29 september 2018: Les 1: De balans
Basisprincipe balans - Actief en passief - Belangrijkste posten van de balans - Hoe zie je of een balans
gezond is?
Oefeningen:
• We bouwen samen een balans op
• We bekijken enkele echte balansen
• De deelnemers mogen werken met hun eigen balans indien ze dit wensen
Zaterdag 13 oktober 2018: Les 2: De resultatenrekening
Basisprincipe resultatenrekening - Belangrijkste posten van de resultatenrekening - Hoe zie je of een
resultatenrekening gezond is?
Oefeningen:
•
•
•

We bouwen samen een resultatenrekening op
We bekijken enkele echte resultatenrekeningen
De deelnemers mogen werken met hun eigen resultatenrekening indien ze dit wensen

Hoe kijkt de bank naar mijn balans:
•
•

Hoeveel kan ik lenen?
Hoe berekent een bank mijn solvabiliteit?

Voor wie is deze training bestemd?
Ideaal voor de binnenvaartondernemer met een vennootschap die in twee voormiddagen op
een eenvoudige, heldere en praktijkgerichte manier de financiële cijfers van het bedrijf wil
doorgronden.
Voorkennis
Iedereen die weet wat een spaarpot is, kan de training volgen.
Methodologie
De training wordt klassikaal gegeven in een groep van maximum 10 personen. Je kan dus rekenen op
maximale persoonlijke aandacht. Je krijgt interactief les met vele voorbeelden en oefeningen.
Je ontvangt het handboek “Finance=Fun” als ondersteuning.
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Wat kent u na het volgen van deze training?
Na deze training weet je precies hoe je balansen en resultatenrekeningen moet lezen. Je weet wat de
financiële termen zeggen en, soms belangrijker, wat ze niet zeggen.

Programma les 1 en les 2
8u30

Ontvangst

09u00 Start van de training
12u30 Einde van de training, met aansluitend een drink

Inschrijven
Inschrijven is verplicht.
Meld je voor 25 september 2018 aan bij hildebollen@kenniscentrumbinnenvaart.be.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 personen.
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