Rahakäibe aruande analüüsi ABC
03.12.2020
Veebiseminar
Sel aastal pööravad ettevõtjad ja analüütikud palju rohkem tähelepanu rahakäibe (ehk rahavoogude)
aruande näitajate analüüsimisele. Kauaaegne finantsaruannete analüüsi õppejõud ja koolitaja Paavo
Siimann räägib veebiseminaril, miks rahakäibe aruande analüüsimine on oluline ja kuidas seda teha.
Tegemist saab olema praktilise veebiseminariga, kus näiteid tuuakse erinevate Eesti ettevõtete
finantsandmete põhjal.

Veebiseminari eesmärk on tutvustada osalejatele, milleks ja kuidas viiakse läbi rahakäibe aruande analüüsi.
Sihtgrupp: ettevõtete juhid,raamatupidajad, analüütikud, finantsistid ja jaeinvestorid, kes soovivad omandada või täiendada rahakäibe
aruande ja kassapõhise analüüsi teadmisi ja oskusi.
Seminaril saad teada:
Miks rahakäibe aruande analüüsimine on oluline, kuid samas vähetuntud?
Kuidas teha erinevate ettevõtete rahakäibe aruanded võrreldavaks?
Kuidas tuvastada rahakäibe aruande põhjal, kas tegu on alustava, kasvava, stabiilse või hääbuva ettevõttega?
Kuidas välja arvutada, kui palju on ettevõte ja selle omanik(ud) raha teeninud?
Kuidas rahakäibe aruande põhjal teada saada, kas ettevõtte teenitud kasum on rahaga kaetud?
Miks rahakäibe aruande analüüs on oluline dividendiotsuste langetamisel?
Milliseid rahakäibe aruande andmete põhjal loodud suhtarve analüüsida?
Seminar on interaktiivne ja koosneb ettekandest, lühiharjutustest ning võimalusest küsida palju küsimusi.
Veebiseminari viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli finantsaruannete analüüsi õppejõud, koolitaja, mentor ning jaeinvestor Paavo Siimann.
Veebiseminar toimub 3. detsembril kell 14.00–15.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele ühe nädala jooksul peale toimumist.
Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari
keskkonda. Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annely.raudhein@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

