Werkkapitaalbeheer en financiering
Kosten-, risicobeperking van
financieringsaanvraag

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 december 2020 - Nieuwegein
Tijd
09:00 - 17:00
Prijs
€ 490,00 (leden) / € 560,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige
financieel professionals
Niveau
Advanced



Accountancy

Datum en locatie
2 december 2020 - Nieuwegein

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Inhoud
Adequate werkkapitaalbesturing leidt tot reductie van kosten én risico's. Toch hebben veel
bedrijven moeite met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Bovendien
neemt wanbetaling onder debiteuren toe, scherpen crediteuren betalingstermijnen aan en zijn
kredietinstellingen steeds minder bereid om werkkapitaal te financieren.
Tijdens deze cursus krijgt u concrete handvatten voor een evenwichtige beheersing van de
diverse posities van het werkkapitaal. Zo kunt u de kosten van het werkkapitaal en de daarbij
behorende financiële risico's voor uw klanten terugdringen. Bovendien leert u hoe
kredietinstellingen naar het werkkapitaal van uw klanten kijken. Ook krijgt u een raamwerk voor
de verhoging van de kredietstatus en de aanvraag van werkkapitaalfinanciering.

Doelstelling
U leert in één dag hoe u kosten van werkkapitaal reduceert, risico's beperkt en hoe u
financieringsaanvragen optimaliseert.

Inhoud
Theoretisch kader:
Werkkapitaal: definities en context
Beoordeling statisch werkkapitaalbeheer: de Gouden Balans Regel, Stramien
Werkkapitaalbeheer en ratioanalyse
Beoordeling dynamisch werkkapitaalbeheer: Cash Conversion Cycle (CCC), ROCE, ratioen cashflow analyse
Praktisch kader:
Business cyclus
Aanvraag werkkapitaalfinanciering (aan de hand van een voorbeeld case)
Alternatieven voor werkkapitaalfinanciering
Toegevoegde waarde van werkkapitaalbeheer bij aanvraag financiering

Bestemd voor
Alle accountants.

Docenten

drs. Jean Gieskens AC CCM QT
Jean Gieskens
docent aan diverse hogescholen en universiteiten in
Nederland en Vlaanderen. Verbonden aan de VVCM, de
Nederlandse Vereniging voor Credit Management.

Locatie
De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres
Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10
Nieuwegein
Telefoonnummer
(030) 608 41 22

E-mailadres
sales@fletcherhotelnieuwegein.nl

Website
https://www.fletcher.nl



Routebeschrijving

