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✓ Şirketlerin en temel batma sebepleri
✓ Şirketlerin temel risk faktörleri ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler
✓ Şirket yönetiminde tümdengelim yöntemi
✓ Dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli Krizler
✓ Krizlerde ve kriz öncesi tedbirler
✓ Türkiye Ekonomisine Genel Bakış
✓ Faiz, Enflasyon, Döviz İlişkisi ve birbirleri ile etkileşimleri
✓ Kredi derecelendirme ne anlama geliyor? Ülkemize ve şirketimize etkileri
✓ Bankalar, Kredi Analizlerinde şirketleri değerlendirirken nelere dikkat eder?
✓ Bütçe hazırlama yöntemleri, basit bütçe örnekleri
✓ Etkin bütçe hazırlamak için neler gerekli?
✓ Nakit ve kar aynı şeyler mi?
✓ Nakit mi önemli, kar mı?
✓ Her karlı şirketin nakdi olur mu?
✓ Kredi kullanımı/özsermaye kullanımı karşılaştırma
✓ Yatırım değerleme ve karar yöntemleri
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