tekstiä …

Talouden perusteet
- käytännön taloustietoa
22. – 23.5.2018, Oulu

Opi käytännössä talouden tunnuslukuja.
Yrityksen kannattavuuden perusteet ja
taloudelliset tunnusluvut - ymmärrä
yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat
tekijät ja opi taloudellisten tunnuslukujen
muodostuminen.
Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti
POHTOn liiketoimintasimulaation avulla.
Case-yrityksen toiminnan suunnittelu,
toteutus ja analysointi toteutetaan
ryhmätyönä.

Koulutus antaa käytännön esimerkkejä
tunnuslukujen määrittelystä ja tulkinnasta.
Koulutus soveltuu työssään talouden
perustietoja ja niiden ymmärtämistä
tarvitseville.
Koulutus on tarkoitettu sihteereille,
assistenteille ja toimistohenkilöstölle, jotka
eivät toimi talouden asiantuntijatehtävissä,
mutta tarvitsevat tietoja päivittäisessä
työssään.

Talouden perusteet - käytännön taloustietoa
Ti – ke 22.-23.5.2018, Oulu
Kello

Ohjelma
Tiistai 22.5.

9:00

Tervetuloa koulutukseen, aamukahvi
Pekka Peltomäki, POHTO Oy

9:15

Talouden tunnusluvut – kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus
Mistä kertovat tuloslaskelma ja tase

10:30

Perustamme Case-yrityksen – lähtötilanne, organisaatio ja yrityksen
toiminnan harjoittelu

11:30

Lounas – Buffetlounas ravintola Ruffissa

12:30

Case-yrityksen 1. toimintavuoden toteutus

13:30

Case-yrityksen 1. vuoden tilinpäätös, tase ja keskeiset tunnusluvut.

14:00

Päiväkahvit työskentelyn lomassa

14:15

Case-yrityksen 1. vuoden analysointi ja kehitystoimenpiteet

14.45

Case-yrityksen 2. vuoden toimintasuunnitelma
ja organisaatio

-16:00
16.15-17.30

Keskustelua päivän annista ja verkostoitumista mukavassa seurassa

Keskiviikko 23.5.
8:30

Case-yrityksen 2. vuoden toteutus

9:30

Aamukahvi työskentelyn lomassa

9:45

Case-yrityksen 2. vuoden tulos – tilinpäätös, tase ja keskeiset tunnusluvut

10:15

Case-yrityksen 2. vuoden analysointi ja kehitystoimenpiteet

10:45

Mitä opimme? Koulutuksessa käsiteltyjen asioiden yhteenveto
Koulutuksen päätös

11.45

Lounas – Buffetlounas ravintola Ruffissa

Koulutuspaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu
Osallistumismaksu
Hinta 640 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitut ruokailut.
Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.

Majoitus
Osallistuja voi varata majoituksen POHTOn
Kortteeri-hotellista, puh. 010 8434 600 tai
s-posti asiakaspalvelu@pohto.fi.
1 hh 66 e / vrk
2 hh 92 e / vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen ja alv:n

Kysy tarjous, jos yrityksestänne on tulossa
enemmän kuin 3 osallistujaa
( tiina.vikstrom@pohto.fi ).
Lisätiedot
Pekka Peltomäki
puh. 044 2742 385
s-posti: pekka.peltomaki@pohto.fi
Tiina Vikström
puh. 050 5709 705
s-posti: tiina.vikstrom@pohto.fi

Majoitusvarausten peruutuksista tulee
ilmoittaa vastaanottoomme viimeistään
vuorokausi ennen saapumista klo 16.00
mennessä, puh. 010 8434 500 tai s-posti
luotsi@pohto.fi. Peruuttamatta jätetyistä
varauksista veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Ilmoittautuminen
7.5.2018 mennessä puh. ,
s-posti: @pohto.fi tai www.pohto.fi
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Vellamontie 12, 90510 Oulu - www.pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

