
 

Információ… 

      Érték... 

           Minőség… 

w w w . s y s t e m m e d i a . h u  

  

MÉRLEGSOROK HELYES 
ÉRTELMEZÉSE 

NEM CSAK PÉNZÜGYESEKNEK 
Előadónk: 

Dr. Márkus Gábor 
okleveles számviteli szakértő, 
közgazdász 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. június 7. (szerda) 
10 –15 óráig. 
Regisztráció 9.30 órától. 
 
 
Hotel Hungaria City Center 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 
 
Részvételi díj: 

29.900 + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 3.200 Ft + áfa/ fő 
 
 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 

  

Ajánló: 

A szakmai napot ajánljuk mindazoknak, akik cégük piaci helyzetét, 
eredményeinek ismeretét alapvető üzleti érdeküknek tekintik! 
Nem szerencsés minden esetben „csak” a könyvelőre, gazdasági 
vezetőre hagyatkozni! Ahhoz, hogy helyesen pozícionálja saját 
illetve partner cégeit, nem muszáj számviteli szakértőnek lennie! 
Jöjjön el rendezvényünkre és segítünk, hogy Ön is pontosan átlássa 
a mérleg, a beszámoló, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő 
melléklet, valamint az üzleti jelentés sorait! 

Témakörök: 

A vagyon megítélése, összetétele ▪ A tevékenység végzéséhez 
szükséges egészséges vagyon arány megléte ▪ A mérleg tartalma  
▪ Befektetett eszközök – Forgóeszközök, Aktív időbeli elhatárolások 
▪ Saját tőke – Céltartalékok – Kötelezettségek – Passzív időbeli 
elhatárolások ▪ A likviditás fogalma, mutatói ▪ Cash-flow ▪ A 
likviditás és a Cash-flow közötti jelentésbeli különbségek ▪ Egyéb 
mutatók (forgási sebesség, átlagos fizetési határidő) ▪ A 
hatékonyság mutatói ▪ Hozzáadott értéke, anyag-, bérhatékonyság 
▪ Tárgyi eszközök hatékonysága ▪ Tőkehatékonyság ▪ A 
jövedelmezőség mutatói ▪ Árbevétel-arányos, tőke-arányos, 
előmunka-arányos jövedelmezőség ▪ Fedezet értelmezése  
▪ Árbevétel-költség-fedezet-nyereség elemzése ▪ Bechmarking  
▪ Altman Z technikája 
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▪ E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
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   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Kérek ebédet:    �                        

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:..........................................  

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A 
jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
 
Kelt: 2017.……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


