Yrityksen talouden analysointi ja budjetointi -koulutus
Aika
Paikka
Kouluttaja
Hinta

1. - 2.3.2011 ja 28. - 29.4.2011
Joensuun tiedepuisto, netWork Oasis (Länsikatu 15, 80110 Joensuu)
Marjukka Pamilo/Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy
400 euroa (sis. alv)/hlö

Ilmoittautuminen
Lisätiedot

Netin kautta osoitteessa http://cm.pkamk.fi/lomakkeet/seminaari2
projektikoordinaattori Niina Hattunen (050 3119 527 tai cm@pkamk.fi )

Kohderyhmä: Esittävän taiteen ammattilaiset, AV-alan ammattilaiset, 3D-elokuvantekijät, tvformaattien kehittäjät, dokumentaristit, luontokuvauksen ja asiaohjelmien tekijät, tapahtumatuottajat, muut luovan alan toimijat.
Koulutuksen tavoitteet: Auttaa luomaan kokonaisnäkemys yrityksen talousasioista, verotuksesta ja
niihin vaikuttavista tekijöistä. Auttaa oppimaan tilinpäätösanalyysin tekeminen ja sen tulkinta
karkealla tasolla. Auttaa oppimaan yrityksen talouden suunnittelusta ja hinnoittelusta.

Ohjelma
1. pv 1.3.2011
Yrityksen talousasiat yleistä, talouden ohjaus, tilinpäätöksen sisältö, tuloslaskelma ja tase,
tilinpäätösanalyysi
09.00 – 09.30 Koulutuskokonaisuuden avaus, esittäytyminen
09.30 – 10.30 Yrityksen ja organisaation talous sekä tuloksen ja taloudellisen aseman merkitys
10.30 – 10.45 Tauko
10.45 – 12.00 Tuloslaskelma, tase ja niiden sisältö
12.00 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 14.00 Harjoitustehtävä tuloslaskelman ja taseen sisällöstä
14.00 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 16.15 Tilinpäätöksen analysointi (Analyysin tekeminen ja tunnusluvut. Harjoitustehtävä)
16.15 – 16.30 Yhteenveto ja palautekeskustelu
2. pv 2.3.2011
Kirjanpito- ja veroasioiden järjestäminen yrityksessä, eri yritysmuodot ja niiden verotus sekä alv
09.00 – 09.30 Edellisen päivän pääkohdat
09.30 – 10.30 Eri yhtiömuodot ja niiden verotus (Eri yhtiömuodot verotuksessa. Yritysverotuksen
perusteet: EVL)

10.30 – 10.45 Tauko
10.45 – 12.00 Eri yhtiömuodot ja niiden verotus jatkuu
12.00 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 13.30 Harjoitustehtäviä eri yhtiömuotojen verotuksesta
13.30 – 14.00 Kirjanpito- ja veroasioiden järjestäminen yrityksessä
14.00 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 16.15 ALV pääpiirteissään
16.15 – 16.30 Yhteenveto ja palautekeskustelu
3. pv 28.4.2011
Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu sekä hinnoittelu
09.00 – 09.30 Edellisen kerran pääkohdat
09.30 – 10.30 Kustannuslaskennan perusasiat
10.30 – 10.45 Tauko
10.45 – 12.00 Yrityksen taloudellinen suunnittelu (Keskeisimmät tunnusluvut ja niiden käyttö
toiminnan suunnittelussa ohjauksessa ja päätöksenteossa.)
12.00 – 13.00 Lounas
13.00 – 14.00 Hinnoittelu (Harjoitustehtävä)
14.15 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 16.15 Hinnoittelu ja tarjouslaskenta (Hinnoittelustrategiat, -menetelmät, -käytännöt sekä
alennukset ja maksuehdot ja niiden merkitys)
16.15 – 16.30 Yhteenveto ja palautekeskustelu
4. pv 29.4.2011
Budjetointi ja talouden suunnittelu sekä raportointi
09.00 – 09.30 Edellisen päivän pääkohdat (Harjoitustehtävä.)
09.30 – 10.30 Yrityksen taloudellinen suunnitteluprosessi ja sen toteuttaminen (Budjetin rakenne ja
laatiminen. Budjetin käyttö apuvälineenä.)
10.30 – 10.45 Tauko
10.45 – 12.00 Taloudellisen suunnittelun osat ja kokonaisuus (Katetarpeen määrittäminen.
Tulosbudjetti. Harjoitustehtävä.)
12.00 – 13.00 Lounastauko
13.00 – 14.00 Taloudellisen suunnittelun osat ja kokonaisuus (Rahoituksen suunnittelu ja
rahoituslaskelma. Käyttöpääoma. Harjoitustehtävä jatkuu.)
14.00 – 14.15 Kahvitauko
14.15 – 16.15 Taloudellisten suunnitelmien seuranta (Yrityksen taloudellinen raportointi ja
seurantakohteet. Toteutus. Kuinka numerot ja tunnusluvut auttavat päätöksenteossa.)
16.15 – 16.30 Yhteenveto ja palautekeskustelu sekä koulutuskokonaisuuden päätös

