#180699

OPLEIDING

#FINANCIEEL BELEID

balansen lezen en begrijpen voor de social profit sector

€ 420,00 excl. BTW

inzicht in de jaarrekening binnen bereik

omschrijving

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING?

U hebt inzicht in de belangrijke bouwstenen van balans en resultatenrekening en begrijpt op kritische wijze de belangrijkste onderlinge
verhoudingen (ratio's) die de financiële gezondheid van de organisatie bepalen.

OMSCHRIJVING

U hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar u wilt meer inzicht opdoen in de ﬁnanciële rapporten (balans,
resultatenrekening, ...) die door organisaties worden opgemaakt en gepubliceerd. Deze jaarrekening bevat een schat aan informatie die, mits
een correcte interpretatie, essentieel is wil men een organisatie kunnen beoordelen.
In deze hands-on opleiding neemt de docent u mee doorheen de opbouw van balans en resultatenrekening en belicht de belangrijke
bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen. U krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo hebt u meteen ook meer inzicht in de
kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, overheid, ...) tegen de structuur aankijken.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans- en de resultatenrekening teneinde sterker te staan tegenover subsidiërende overheid,
klanten, leveranciers,financiële instellingen, ...

VOORKENNIS

Er is geen voorkennis vereist.

METHODOLOGIE

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases.
Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende ruimte voor interactie met de docent. Om
deze reden houdt Escala het aantal deelnemers beperkt. Een goed gestructureerde syllabus is voorzien.

programma
Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)
wettelijke verplichtingen
balans: opbouw en inhoud
resultatenrekening: opbouw en inhoud
toelichting: opbouw en inhoud
Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening
Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
Waardering, betekenis 'vlottend', 'opeisbaarheid' ,...
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liquiditeit, solvabiliteit, ...
rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
subsidieafhankelijkheid, toegevoegde waarde

praktisch
4 sessie(s) vanaf donderdag 16/03/2023 - Gent
LESDATA VOOR GENT VANAF DONDERDAG 16/03/2023

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 16/03/2023

09:30

12:30

donderdag 16/03/2023

13:30

16:30

donderdag 23/03/2023

09:30

12:30

donderdag 23/03/2023

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

Campus Gent NETWORKS TWO
Raymonde de Larochelaan 13
9051 Gent

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze
mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u
de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

andere mogelijke locaties:
LESDATA VOOR WEBINAR VANAF DONDERDAG 16/03/2023

CONTACT

DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 16/03/2023

09:30

12:30

donderdag 16/03/2023

13:30

16:30

donderdag 23/03/2023

09:30

12:30

donderdag 23/03/2023

13:30

16:30

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze
mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u
enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever
klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in
het keuzevak onder de prijs.

docent
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Sylvia Thienpont
Accountant-Belastingconsulent IAB
Product Manager social profit - SBB Accountants & Adviseurs

getuigenissen
Een zeer interactieve online les. Sylvia weet zeer goed waarover ze spreekt.
Een dikke aanrader.
Nathalie Jonckheere , Jint vzw
Zeer leerrijke opleiding. Boeiende en ervaren lesgever. Gestimuleerd voor actieve deelname.
Inhoud op maat van vzw's.
D. Durnez , vzw O2
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