Suhtarvuanalüüsi ABC raamatupidajatele
25.03.2021
Veebiseminar
Kauaaegne finantsaruannete analüüsi õppejõud ja koolitaja Paavo Siimann räägib veebiseminaril,
kuidas analüüsida ettevõtte finantsnäitajaid finantssuhtarvude abil. Tegemist saab olema praktilise
veebiseminariga, kus kaevame ennast ühe Eesti ettevõtte finantsaruandesse ning õpime seda
põhjalikumalt mõistma ning analüüsima.

Veebiseminari eesmärk on tutvustada osalejatele, kuidas viiakse läbi ettevõtte finantsaruannete suhtarvuanalüüsi.
Sihtgrupp: kõik raamatupidajad ja finantsistid, kes soovivad täiendada finantsaruannete analüüsimise oskust.
Seminaril saad teada:
Mis on ettevõtte finantstsükkel?
Millised on absoluut- ja suhtarvude erinevused?
Mille alusel jaotatakse suhtarve struktuuri-, sagedus- ja dünaamikasuhtarvudeks?
Millised on suhtarvuanalüüsi peamised eelised?
Millised on suhtarvuanalüüsil tekkivad peamised väljakutsed ning kuidas neid ületada?
Kuidas analüüsida suhtarvude abil ettevõtte arengukiirust, vara ja tööjõu kasutamise efektiivsust, müügitegevuse ja
investeeringute tasuvust, maksevõimet ja kasumi kvaliteeti?
Milliseid mitterahalisi näitajaid suhtarvuanalüüsis kasutada?
Seminari esimesed 60–70 minutit hõlmab ettekanne, mille järel on kõigil osalejatel võimalik küsida küsimusi.
Veebiseminari viib läbi, Tallinna Tehnikaülikooli finantsaruannete analüüsi õppejõud, koolitaja, mentor ning jaeinvestor Paavo Siimann.
Veebiseminar toimub 25. märtsil kell 14.00–15.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

