In deze brochure vind je alles over de cursus

Financiële analyse 2.0
Bekijk, interpreteer en presenteer cijfers op
kwalitatieve wijze

Cursus
· Bekijk de financiële cijfers en kengetallen vanuit organisatiestrategie, -waarden
en -cultuur.
· Voer financiële analyses uit vanuit kwalitatief perspectief.
· Maak effectief gebruik van cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de
balanced scorecard en de nieuwste managementrapportages.
· Verwerf kennis over de invloed van verslaggevingsstandaarden (IFRS, USGAAP en de fiscale waarderingsregels) op de financiële rapportage.

Omschrijving
Gedegen en goed onderbouwde analyses zijn van doorslaggevend belang voor strategische
beslissingen rond bijvoorbeeld overnames, investeringen, reorganisaties of
financieringsvraagstukken. Het kunnen analyseren van financiële informatie is dan ook een
vanzelfsprekendheid voor elke financiële professional en controller. Cijfers alleen geven
echter slechts een beperkt beeld van waar het in de organisatie om draait. Je bent jezelf
ervan bewust dat analyses meer informatie geven indien beredeneerd vanuit de context en
de doelstellingen van de organisatie.
Zorg dat je financiële analyses kwalitatief benadert en dat je cijfers bekijkt vanuit
organisatiestrategie, -waarden en -cultuur. In de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je cijfers
vanuit diverse perspectieven analyseren, interpreteren en presenteren. Je stuurt met jouw
financiële analyses op een hoger rendement en levert daarmee een significante bijdrage
aan de koers van de organisatie.

Doelgroep
De cursus Financiële Analyse 2.0 is speciaal ontwikkeld voor professionals die meer inzicht
willen creëren in de cijfers en financiële kengetallen. Eerder hebben business, financial en
concern controllers, projectcontrollers, managers finance & accounting, managers planning
& control en financieel directeuren hun voordeel gedaan met deze praktijkgerichte cursus.
Ook voor algemeen directeuren en ondernemers verschaft de cursus Financiële Analyse 2.0
praktisch inzicht in de totstandkoming van financiële analyses.
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Programma
Dag 1
Inleiding financiële analyse
·
·
·
·

Raamwerk voor het maken van financiële analyses.
De grootste mythen, valkuilen en risico’s van kwantitatieve cijferanalyses.
De risico’s van het simuleren van de werkelijkheid.
Strategietheorieën van managementgoeroes als Kotler, Kotter, Prahalad, Greiner,
Peters, Mintzberg en Goldratt.

Perspectieven van financiële analyse
·
·
·

Hoe is de organisatiestrategie van invloed op de financiële analyse?
De bedrijfswaarden uitgedrukt in kengetallen.
Hoe verhoudt stakeholdermanagement zich tot de financiële analyse?

Financiële analyse en de waarderingsgrondslagen
·
·

De effecten van IFRS, US-GAAP en fiscale waarderingsregels op de cijfers van de
organisatie.
De invloed van creatief boekhouden en cijfermanipulatie (kostenactivering,
winstverschuiving, omzetfantasie) op de financiële analyse.

Dag 2
Cashflowanalyse
·
·
·

Het uitvoeren van de indirecte en directe liquiditeitsanalyse.
Hoe beïnvloedt cashflow de werkkapitaalinstrumenten.
Welke effecten de star- en groeifase hebben op de financiële analyse.

Werkkapitaalmanagement
·

·
·
·

Het analyseren van werkkapitaal via voorraaddagen, debiteurendagen en
crediteurendagen. Oplossen van knelpunten in voorraadbeheer volgens de Theory of
Constraints.
Effectief creditmanagement en de natuurlijke debiteurentermijn.
Het bepalen van natuurlijke liquiditeit en beïnvloeding van liquiditeit.
Inzetten van instrumenten die het werkkapitaal kunnen beïnvloeden.
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Managementrapportages
·
·
·

Beyond Marap, het sturen op rendement, marge en omloopsnelheid.
Meer inzicht in het vakgebied van management accounting.
Beyond budgetting en de rolling forecast.

Prestatie-indicatoren
·
·
·

Het inzetten van de balanced scorecard als early warning system.
Het sturen met Key Performance Indicators.
Hoe kan de organisatiestrategie worden vertaald in KPI’s?
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Praktische informatie
Prijs

Looptijd

PE-punten

Niveau

€1995,-

2 dagen

12

Hbo+

incl. overnachting.
Dag 1 van 09:30-22:00 uur
Dag 2 van 09:00-17:00 uur

Docent

Locatie

Lesmateriaal

Bewijs van deelname

Hinrich Slobbe

Hotel Mennerode
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet

Het lesmateriaal wordt
beschikbaar gesteld in de
digitale leeromgeving

Certificaat

Werkvorm/werkwijze
Tijdens de cursus Financiële Analyse 2.0 leer je de kwalitatieve benadering van financieel
analyseren. Je beoordeelt de cijfers vanuit de organisatiestrategie, -waarden en -cultuur.
Kengetallen krijgen hierdoor een andere betekenis en meer inhoud.
De cursus Financiële Analyse 2.0 is een aanrader voor elke financiële professional die vanuit
zijn functie significant wil bijdragen aan de koers van de organisatie. De kennis is ook
uitstekend toepasbaar bij projectmanagement en -control.

Na het volgen van deze cursus:
√ Kun je met een kwalitatieve benadering financiële analyses uitvoeren voor jouw
organisatie.
√ Heb je kennis van de invloed van standaarden voor financiële verslaglegging, IFRS, USGAAP en fiscale waarderingsregels.
√ Maak je effectief gebruik van o.a. cashflowanalyses, werkkapitaalmanagement, de
balanced scorecard en de nieuwste managementrapportages.
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Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
Eline Ketelaars. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken op
onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.
Bel 033 422 99 72
Mail eline.ketelaars@niveopleidingen.nl
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Over NIVE Opleidingen
Onze missie
NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben. Professionals
die invloed uitoefenen en die actief bijdragen aan hun omgeving.
Als jij deelnemer bent aan een van de programma’s van NIVE Opleidingen, dan beloven we
je, dat we je voorzien van gedegen kennis en van vaardigheden waarmee je direct aan de
slag kunt in je werkpraktijk. Bovendien geven we je meer zelfinzicht, zodat je weet hoe jij je
talent zo optimaal mogelijk kunt inzetten en verder kunt ontwikkelen.
“NIVE Opleidingen, voor controllers met impact”.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen wie wij zijn. Ze vormen ons ijkpunt bij alles wat we doen en bij
de keuzes die we maken. We vinden het fijn als we aan deze waarden te herkennen zijn en
je mag ons er altijd op aanspreken.
Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht voor jou als deelnemer.
Praktisch - Wij geloven dat kennis vooral waardevol is, als die in de praktijk toepasbaar is.
Professioneel - Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en afspraak is afspraak.

De NIVE manier van leren
De programma’s die wij maken zijn een combinatie van kennis,
inzicht én vaardigheden. Wij geloven in die mix, omdat die ervoor
zorgt dat je de kennis die je opdoet, meteen in je werkpraktijk
kunt inzetten. Dat maakt je een betere en meer zelfverzekerde
professional.
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In onze programma’s staan drie D’s centraal:
Denken
We stellen vragen. We leren jou als deelnemer om inzicht te krijgen, een mening te hebben
en een oordeel te vormen. We leren je verder te kijken dan alleen theorie. Tijdens de lessen,
maar vooral ook daarbuiten. We geven je nieuwe inzichten mee die je aan het denken
zetten. Dat zorgt ervoor, dat je ook anderen aan het denken kunt zetten.
Doen
Doen staat in onze programma’s voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in
de werkpraktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen en in de
kracht van de herhaling. Fouten maken mag!
Delen
Bij NIVE Opleidingen besteden we veel tijd aan samen werken en samen delen. Een
persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal
staan. Delen is immers – en dat is niet voor niets een cliché – vermenigvuldigen. Deze
aanpak vinden we van groot belang, omdat het onze overtuiging is, dat dit in je
werkpraktijk dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?
· Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
· Theorie verweven met de praktische toepassing.
· Het ontwikkelen van een helicopterview.
· Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
· In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
· Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
· Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.
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Contactgegevens
Bezoekadres
Buitenplaats de Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
Postbus 48
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00
E: info@niveopleidingen.nl
www.niveopleidingen.nl

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.
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