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VÁLLALATI 
BESZÁMOLÓK 

KOMPLEX  

ELEMZÉSE 
 
(2 NAP) 
 

 

 
 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A két napos képzés alatt gyakorlati alapú 

ismeretanyaggal bővítheti tudását a 

mérlegbeszámolók elemzésében, a cash-

flow és a pénzügyi mutató elemzés 

területén! 

A finanszírozási döntések egyre több 

információt igényelnek. Egyre összetettebb 

elemzésre van szükség.  

Elengedhetetlen, hogy tudjunk „olvasni” a 
vállalkozások nyilvánosságra hozott 
mérlegbeszámolóiból és „ránézésre” meg 
tudjuk állapítani a pénzügyi, vagyoni 
helyzetet, felismerjük, ha hiányzik a logikai 
összefüggés az adatokban…. Van amikor 
félrevezet egy-egy mutató… 

Esettanulmányok alapján gyakoroljuk az 

elemzést, a vállalkozás helyzetének 

megítélését, a főbb kockázatok felismerését.  

  

KINEK AJÁNLJUK? 

 

A tanfolyamot ajánljuk hitelezéssel és 

kockázatkezeléssel foglalkozó kollegáknak, 

akiknek a napi feladatai közé tartozik a 

vállalatok pénzügyi és vagyoni helyzetének 

elemzése. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2017. február 8-9.  

9:00 – 16:15 

Jelentkezési határidő: 2017.január 25. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Budapest I. Szalag u. 19. 

 

Ár: 105 000 Ft + Áfa 

  

 

Témavezető: Berendi Judit  

jberendi@bankarkepzo.hu    

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu 1/224-0700 

 
 

 

MEGFELELŐ LÉTSZÁMÚ JELENTKEZŐ 

ESETÉN (10 FŐ) A TANFOLYAMOT 

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, 

KIHELYEZETT FORMÁBAN IS MEG 

TUDJUK TARTANI. 
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TEMATIKA 

 

 A mérlegbeszámolók információtartalma. 

 Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai. 

 Mi az a kreatív könyvelés?  

 Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk? 

 

 Hogy elemezzünk főkönyvi kivonat alapján? 

 

 Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? 

 Hogy készítsünk cash-flow kimutatást? 

 Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow 

kimutatás? 

 Hogy elemezzünk egy cash-flowt? 

 

 Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges 

információk? 

 Melyek a jellemző mutatók?  

 Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? 

 Mikor milyen mutatót használjunk? 

 Mit mutatnak az egyes mutatók értékei? 

 Esettanulmányok alapján a vállalkozások elemzése. 

OKTATÓ 

 

BERENDI JUDIT a Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, 

finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k 

finanszírozása és kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a vállalati 

kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak. 

Emellett az Európai Uniós alapok hazai felhasználásával kapcsolatos 

projektekben vesz részt.   

  

   

 

 

  

 

MÉRLEG 

ELEMZÉS 

 

CASH FLOW 

ELEMZÉS 

 

 

PÉNZÜGYI 
MUTATÓK 

ELEMZÉSE 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

VÁLLALATI BESZÁMOLÓK  KOMPLEX  ELEMZÉSE         2017 FEBRUÁR 8-9.  9:00 – 16:15 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________________ 

Munkahely címe: _______________________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ___________________________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információkat  

és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________________ 

 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________________ 

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező)______________________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________________ 

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: _______________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _________________________________________________________________ 

A tanfolyam díja: 105 000 Ft + áfa  

 

A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző 
intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi 
képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a 
Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285).  
 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 

általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 

tájékoztatót. 
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