KASSAFLÖDESANALYS

För analys,
värdering och
styrning av
verksamheten

LÄR DIG MER OM:
• Händelser som påverkar kassaflödet
• Regelverk och praxis
• Användningsområden för kassaflödesanalys
• Hur man beräknar kassaflöden
• Arbetsteknik - mallar
• Hur du gör en kassaflödesanalys i praktiken
• Analys utifrån kassaflödesanalys
• Nyckeltal som är relaterade till kassaflöden

“

MYCKET BRA KURSUPPLÄGG
”Mycket bra föreläsare och mycket bra
kursupplägg med föredrag, mallar, praktiska
uppgifter. Man får ett användbart material
med sig hem.”
Ulla Jönsson, ekonomiansvarig, Ögrab

FÅ EN BRA BILD AV FÖRETAGET
Med en kassaflödesanalys får du en mycket bra bild av hur företaget går och utvecklas.
Under kursen lär du dig en effektiv arbetsteknik för att självständigt kunna upprätta bolagets kassaflödesanalys. Du får kunskap om regelverk och praxis och du kommer också att lära dig hur innehållet i en kassaflödesanalys kan användas i praktiken.
Välkommen!

9 maj 2017
Best Western Kom Hotel, Stockholm

KASSAFLÖDESANALYS
VEM BÖR DELTA?

KURSENS MÅL

EFTER KURSEN KAN DU

Kursen vänder sig till dig som vill lära
dig att på egen hand upprätta kassaflödesanalys för ett aktiebolag.

Målsättningen är att lära dig hur du gör
en kassaflödesanalys och även vad du
kan använda den till.

Du kan t ex vara:

Du lär dig bl a:

Efter kursen har du lärt dig vilka händelser i redovisningen som påverkar penningströmmarna och hur du praktiskt går
tillväga för att göra en kassaflödesanalys.

• Controller
• Ekonomichef

• vilka händelser i redovisningen som
påverkar kassaflödet

• Ekonomiassistent

• om regler och praxis

• Redovisningschef

• hur du gör kassaflödesanalysen i
praktiken

• Redovisningskonsult
• Revisor
• M fl
Kursen är praktisk och fakta varvas
med övningar, så att dina nya kunskaper
verkligen får fäste.
Ta med dig miniräknare till kursen!

• vilka användningsområden kassaflödesanalysen har
• hur du analyserar och kontrollerar
utifrån en kassaflödesanalys
• vilka nyckeltal som hör samman med
en kassaflödesanalys

Du har fått kunskap om kassaflödesanalysens olika användningsområden
och hur du använder den till analys,
värdering och styrning av verksamheten.
Du har fått en genomgång av vilka
nyckeltal som är relaterade till kassaflöden.
Dessutom har du fått kunskaper om
Redovisningsrådets rekommendationer
för upprättande av kassaflödesanalys.

Anmäl dig på
hjartum.se

KURSLEDARE
Katerina Hellström, Handelshögskolan i Stockholm
Katerina är ekonomie doktor vid Institutionen för redovisning på Handelshögskolan i Stockholm.
Hon undervisar bl a i extern redovisning, finansiell analys och företagsvärdering. Hon är även gästföreläsare på Stockholms Universitet.
Katerina har gedigen kunskap om kassaflödesanalyser och hon förklarar på ett pedagogisk sätt hur du
går till väga för att genomföra en analys enligt gällande regler och praxis.

PROGRAM
09.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.15 KASSAFLÖDESREDOVISNING
•
•
•
•
•

Kassaflöde från den löpande redovisningen
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Indirekt metod
Direkt metod

13.00 ARBETSTEKNIK - MALLAR
• Exempel på hur du kan strukturera arbetet
• Bra mallar att använda när du kommer tillbaka till
arbetsplatsen
HUR DU GÖR EN KASSAFLÖDESANALYS I PRAKTIKEN
• Arbetsgång - så här gör du
• Viktigt att tänka på

REGELVERK OCH PRAXIS

ANALYS UTIFRÅN KASSAFLÖDESANALYS

• Årsredovisningslagen
• International Accounting Standards (IAS) 7
• Redovisningsrådet rekommendation

• Information om hur investeringar finansierats
• Finansiering genom engångshändelser
• Utdelning genom operativa verksamheten eller genom
upptagande av lån?
• Upplåningens förändring under perioden
• Tillstånd jämfört med konkurrenter och bransch
• Uppföljning för förbättrad budgetering

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR KASSAFLÖDEN
•
•
•
•

Förmåga att generera likvida medel
Möjlighet till återbetalning av lån
Utdelningsmöjlighet till aktieägare
Jämförelse med andra företag

12.00 LUNCH

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE
“Strukturerad information”
“Bra med mycket övningar. Katerina förklarade bra!”
“Övervägande mycket bra, särskilt föreläsaren
Katerina, som är mycket duktig och kan lära ut
detta på ett informativt och bra sätt.”

HÅLLTIDER
09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Kursen inleds
12.00 Lunch
14.30 Eftermiddagskaffe
16.30 Kursen är avslutad

NYCKELTAL SOM ÄR RELATERADE TILL KASSAFLÖDEN
16.30 KURSEN ÄR AVSLUTAD

Lär dig hur du gör och använder en kassaflödesanalys!

KASSAFLÖDESANALYS
EN PRAKTISKT ANVÄNDBAR ANALYS

UR INNEHÅLLET:

Kursen lär dig hur du upprättar en kassaflödesanalys för ett
aktiebolag och visar dessutom analysens olika praktiska
användningsområden.
En kassaflödesanalys ger en mycket bra bild av hur företagets
framtid kan komma att se ut och hur dess utveckling kan bli.
Den är därför ett viktigt verktyg för analys, värdering och kontroll
av företagets ekonomiska status.
Välkommen!

•
•
•
•
•
•
•
•

Händelser som påverkar kassaflödet
Regelverk och praxis
Användningsområden för kassaflödesanalys
Hur man beräknar kassaflöden
Arbetsteknik - mallar
Hur du gör en kassaflödesanalys i praktiken
Analys utifrån kassaflödesanalys
Nyckeltal som är relaterade till kassaflöden

DATUM OCH PLATS
9 maj 2017
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, centrala Stockholm.

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!

Deltagaravgiften är 5.980 kronor per person. Lunch, för- och
eftermiddagskaffe samt dokumentation ingår.
Moms tillkommer.

HOTELLRUM

Hotell bokar du själv. Du får 18% rabatt* på Kom Hotel om du
uppger att du ska gå kurs för Hjärtum Utbildning. Kontakta dem
på telefon 08-4122300 eller info@komhotel.se.
*Rabatten ges på gällande dagspris.

BOKNINGSVILLKOR

Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen
överlåtas till en kollega.
Avbokning
-Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
-Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga anmälningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA

hjartum.se | bokning@hjartum.se | 08-660 21 60

TIPS PÅ FLER KURSER

Här är tips på fler kurser som också skulle kunna passa dig.
Ladda ner broschyren på hjartum.se.

En energibesparande
dag för hela
arbetsgruppen!
Gå 4 - betala för 3!

KURS PÅ PLATS HOS ER

Alla våra öppna kurser och utbildningar kan erbjudas som
företagsintern. Olika kurser kan också kombineras för att
passa era behov.
Kontakta oss för offert eller diskussion om intern utbildning.

NY SOM CHEF

CHEFENS SAMTAL

Körkort för dig som är nybliven chef

Medarbetarsamtal - Svåra samtal

Förbered dig inför
samtal du måste hålla
som chef - både
medarbetarsamtal och
svåra samtal!
UR INNEHÅLLET:

UR INNEHÅLLET:
• Samtalsmetodik i praktisk tillämpning

• Ny som chef och ny i rollen
• Ledarskap – att leda andra

• Kommunkationsverktyg

DILEMMAT MED

MULTITASKING

• Att lyckas som chef

• Att utvärdera prestation och kompetens
• Medarbetarsamtalet - så genomför du det
• Svåra samtal - genomför utan oro och stress
• Praktiska exempel - lösningar på svåra samtal

Lär dig de olika
aspekterna i ett
ledarskap få snabbt personalens
förtroende för dig
som chef!

“

• Nytänkande ledarskap
• Att hantera konflikter på våra arbetsplatser
SAGT OM KURSLEDAREN MALIN TROSSING:

• Medarbetarsamtal

“Föreläsaren var engagerad och lätt att lyssna på,
helt nöjd med hennes insats.” • Ledarskap

är kommunikation

Eddie Jacobsson, coordinator, Brenntag
Nordic AB
• Arbetsrättens

grunder – en introduktion

“

MYCKET LÄRORIKT
“Mycket lärorikt om bland annat olika personlighetstyper och hur man hanterar dessa för ett
framgångsrikt ledarskap. Jag kommer definitivt ha
nytta av detta i min karriär. Jag upplevde Martin
som härligt jordnära och väldigt inspirerande.”
Jeanette Öberg, Deployment Teamleader, Payzone
Nordic AB

UR INNEHÅLLET:
• Hur reagerar vår hjärna på multitasking?
• Hantera ny info som ständigt strömmar in
• Att slippa tappa fokus
• Hitta genvägarna som ger bättre struktur

MER KONSTRUKTIVA SAMTAL - MINDRE ORO OCH STRESS

NY I CHEFSROLLEN
Kursens förmiddag ägnas åt konsten att hålla medarbetarsamtal. Du lär dig att planera och genomföra
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med
effektiva och givande samtal.
dina
Eftermiddagen ägnas åt de mer svåra samtalen, om t ex misskötsel, drogmissbruk eller kränkande
be-medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.
Utbildningen ger dig ett körkort i chefsskap och hjälper dig att forma ett respekterat och framgångsrikt
ledarskap,
där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.
Kursen hjälper dig att förbereda dig på rätt sätt så att samtalen du måste hålla som chef blir både
mer
Välkommen!
konstruktiva och betydligt lättare att genomföra.
handling. Samtal som kan få vilken chef som helst att känna oro och stress.

Välkommen!

Släpp in nya lugnet
tankesätt!
“ nära gemenskapen. Alla känner alla och har
I HJÄRTUM, det lilla samhället vid Göta älv, trivs några hundra invånare• med
och den
gått i samma skola. Hjärtums enda skola. Och det var just det som gav idén till Hjärtum Utbildning. En idé med lika mycket hjärta som hjärna:
Utbildning ska vara lättillgänglig. Men den ska också vara bred.
• Från multitasking till unitasking

“Mycket trevliga, engagerade och kunniga
DATUM OCH ORT 2016
föreläsare. De skapade en bra stämning och
18 oktober
deras engagemang
smittade av sig.”
Central Hotel, Stockholm

Tina Åberg, administrativ assistent, Huddinge
kommun

Hjärtum Utbildning - Utbildningar med hjärtat på det rätta stället.

DATUM OCH ORT

8-9 feb | 22-23 mar | 11-12 maj 2017
Stockholm
30-31 mar 2017
Göteborg
27-28 apr 2017
Malmö

22 november 2016
Best Western Kom Hotel, Stockholm

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

