G U E X E C U T I V E E D U C AT I O N
ÖPPET PROGRAM - ONLINE

Ekonomistyrning,
finansiella samband
och nyckeltal för chefer

Målgrupp:

Programöversikt:

SCHEMA DAG 1 och 2
Från övergripande ekonomiska samband till
att förstå och utveckla ett företags lönsamhet

Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt
förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som
används inom affärslivet idag. Teori varvas med
konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som
deltagare i
programmet
utvecklar
du
dina
kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå
hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och
resultat. Den första nivån utgår
från
ett
makroekonomiskt
tänkande,
där verksamheten
analyseras med ett strategiskt perspektiv kring hur
olika resurser används och utvecklas.
Den andra nivån baseras på ett företagsekonomiskt
ramverk där förståelse skapas för hur olika beslut
påverkar de grundläggande ekonomiska sambanden
såsom lönsamhet, kassaflöde och finansiell balans. På
detta sätt kommer du som deltagare att kunna bedöma
det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och
förstå besluts påverkan på kort och lång sikt.
Programmet ger dig också grundläggande kunskaper
om olika ekonomistyrningsmodeller som kan användas
för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling
mot bättre lönsamhet.

Personal på ledande positioner med direkt eller indirekt ansvar
över verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet är
branschoberoende.

• Det ekonomiska systemet - hur ett företags
ekonomi utvecklas över tid
• Företagens roll i det ekonomiska systemet möjliga strategiska vägval
• Grundläggande finansiella samband - resultat,
kassaflöde och finansiell balans
• Att läsa en årsredovisning och hur man
beräknar och använder finansiella nyckeltal för
lönsamhet och bedömer det ekonomiska
tillståndet i ett företag
• Användning av finansiella
ekonomistyrningsmodeller för att skapa lokal
medvetenhet om vad som driver resultat och
lönsamhet
Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Språk: Svenska
Plats: Online via Zoom
Datum: 22-23 november, 2021

Föreläsare: JOHAN ÅKESSON
Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet
som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning
och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av
studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Johan är också
sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisa
tioner som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och
Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA-programmet (60 hp) vid
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i
Management Accounting.
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