HỘI THẢO ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Quản Trị TàiChính, Kế Toán
TrongDoanhNghiệpBảo Hiểm

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Quản trị Tài chính, kế toán là một phần rất quan trọng trong doanh nghiệp,
đặc biệt là các doanh nghiệp Bảo hiểm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, GiNET
hợp tác cùng Học viện Tài chính đồng tổ chức khóa đào tạo “QUẢN TRỊ TÀI
CHÍNH, KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM” nhằm giúp các học viên
nắm vững các kiến thức, giải quyết các vấn đề về tài chính, kế toán trong
doanh nghiệp của mình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH




Các khái niệm tài chính kế toán trong bảo hiểm


Hợp đồng bảo hiểm



Sơ lược về tái bảo hiểm



Giới thiệu về Báo cáo tài chính



Các đặc thù về tài chính kế toán của bảo hiểm



Các quy định pháp luật liên quan đến tài chính kế toán



Các khoản mục trên Báo cáo kết quả kinh doanh

Các chỉ số tài chính sử dụng để phân tích tình hình tài chính và kết
quả hoạt động





Biên Khả năng thanh toán



Tính thanh khoản



Khả năng sinh lợi

Những quy định mới theo Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm
phi nhân thọ mới thực hiện từ 2014: nội dung, lý do cần sửa đổi.



Lập kế hoạch trong doanh nghiệp bảo hiểm.



Các vấn đề về tài chính, kế toán của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Lãnh đạo, Giám đốc, Phó Giám đốc
các doanh nghiệp, chi nhánh tại các
công ty bảo hiểm phi nhân thọ.
• Kế toán, Kế toán trưởng, kế toán viên
tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi
nhân thọ.
• Cán bộ nguồn tại các doanh nghiệp
Bảo hiểm.
Kết thúc khóa học, học viên được cấp
chứng chỉ hoàn thành khóa học của
Học viện Tài Chính.

THỜI GIAN
22&23 tháng 05, 2014 tại Hà Nội
29&30 tháng 05, 2014 tại Tp Hồ Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM
Sẽ được cập nhật và thông báo sau

Học phí chương trình là:
3.500.000 vnd/học viên
Giảm 10% khi đăng ký trước 16/05/2014
hoặc với nhóm 5 người trở lên.

GIẢNG VIÊN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Phó chủ nhiệm Khoa ngân hàng Bảo hiểm Học viện Tài chính

Ông : Hoàng Mạnh Cừ

Ông là một người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn Bảo hiểm(24
năm) ở nhiều môi trường khác nhau. Với chuyên môn là Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế Tài chính
chuyên ngành Bảo hiểm ông đã từng tham gia rất nhiều các dự án, chương trình nghiên cứu về tài
chính, kế toán trong bảo hiểm cấp nhà nước, ngoài ra ông còn là tác giả của rất nhiều các bài báo
được đăng trên các tạp chí uy tín về tài chính trong và ngoài nước, ông cũng tham gia và chủ biên
các sách giáo trình và chuyên khảo về lĩnh vực Tài chính trong bảo hiểm và các dự án về đào tạo
Bảo hiểm. Hiện tại, ông là Phó Trưởng Bộ môn Bảo hiểm, Phó Trưởng Khoa Ngân hàng và Bảo
hiểm, Học viện Tài chính.

Chủ nhiệm kiểm toán
Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Thành viên Hội Kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam.

Ông: Lê Đức Linh

Ông Linh có hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, trong đó có hơn 8 năm kinh
nghiêm làm việc tại một công ty Kiểm toán quốc tế thuộc nhóm Big 4, chuyên trách về việc cung
cấp các dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam được lập
theo Hệ thống và các chuẩn mực Kế toán Việt Nam và theo các chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc
tế. Ông cũng đã tham gia nhiều dự án tư vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam trong các
lĩnh vực kiểm soát nội bộ, rà soát hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, tái cơ cấu doanh
nghiệp,…. Ông cũng là thành viên trong các nhóm soạn thảo các chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng
như tham gia thường xuyên với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chính sách, chế độ tài chính,
kế toán liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm.

LIÊN HỆ
Hà Nội

Tp Hồ Chí Minh

Anh. Phan Bá Cường

Chị. Lưu Bảo Trâm

Add:Unit 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ - Hà Nội.

Add: Tầng trệt, Tòa nhà 100-102 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao,
Quận 1, Tp HCM.

Tel: (04) 373 67 654 - ext ( 116) / 0988 681 607.
Tel: (84 8) 3820 3055 -ext2 / 0168 205 2575
Email: cuongpb@ginet-vn.com
Email: tramlb@ginet-vn.com

GiNET Vietnam Ltd., Co.
Add: Unit 3A, 11 floor, Harec building, 4A Lang Ha str, Hanoi
Tel: (84-4) 373 67 654 / Fax: (84-4) 377 28 183

