ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Вариант на обучение 1 ден
ДЕН 01
Продължите
лност
09.00 – 09.15
09.15 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.15

Тема
Въведение в темите на курса и представяне
Цели на финансовия анализ и потребители. Въпроси , на
които отговаря финансовия анализ за целите на управленския
екип и за целите на външни свързани лица.
Техники за финансов анализ:
 хоризонтален и вертикален анализ на Баланс, Отчет за
доходите, Паричен поток.
 Групи финансови показатели, приложими в анализа:
ликвидност (Current ratio, Quick liquidity ratio),
рентабилност (ROS, ROCE, ROI, ROE) производителност
(Debtors collection period, Trade creditors payment
period, Inventory Turnover ratio), задлъжнялост (Debt
ratio, Gearing), пазарни показатели за публични
дружества (EPS, Dividend Payout ratio, Dividend Yield
ratio etc.).
 Прилагането на Бенчмарк в интерпретирането на
резултати във финансовия анализ.
Кафе-пауза
Част 1 Техники за анализ и показатели, приложими към данни
за финансовото състояние на фирмата (Баланс)
 Структура на двустранен и едностранен Баланс.
Ресурси , капацитет и източници на финансиране.
„Златното правило“ за финансиране на бизнеса.
Различия в структурата, отразяващи различните
индустрии. „Работен капитал“ , „Нетна стойност на
бизнеса“ и „Балансово число“.


12.15 – 13.00
13.00 – 14.00

Вертикален и хоризонтален анализ на Баланс и
изводи за инвестиции, политика на финансиране,
ликвидна позиция (QR, CR) задлъжнялост (Debt,
Gearing), политика за работа с клиенти и доставчици
(Debtors collection period, Trade creditors payment
period, Inventory Turnover ratio)
Обедна почивка
Част 2 Техники за анализ, приложими към отчет за
Всеобхватния доход (ОПР, P&L)

Активности

Презентация и
кратки
упражнения за
разбиране на
техниките

Презентация и
кратки
упражнения за
разбиране на
групите от
показатели

Илюстративни
примери за
баланси от
различни
сектори

Упражнения за
прилагане на
цялостен
анализ върху
баланси на
фирми.



Структура на двустранен и едностранен отчет.
Категории приходи и категории разходи.
Формиране на Себестойност на продажби (Cost of
Sales) в различни индустриялни сектори. Нива на
отчитане на печалба, използвана за целите на
различни управленски решения – Брутна печалба
(Gross profit) . Оперативна печалба преди и след
амортизации (EBIT, EBITDA). Печалба преди данъци
(PBT).Нетна печалба. Неразпределена печалба



14.00-14.30

14.30 – 14.45
14.45 – 16.15

Вертикален и хоризонтален анализ на ОПР и изводи за
структура на разходите, контрол на преки и непреки
разходи, рентабилност на основната дейност.
Част 3 Техники за анализ, приложими към отчет за Движение
на паричния поток
 Структура на паричен поток – Паричен поток от
Основна дейност, от инвестиционна дейност, от
финансова дейност
 Жизнен цикъл на дейността и „нормално състояние“
на паричния поток на фирмата
 Анализ на „бонитета на фирмата“ и изводи за
„свободния паричен поток“
Кафе пауза
ПРАКТИКА Анализ по цялостен казус за фонансовото
състояние на фирмата с използване на информация от
Баланс, ОПР, Парични потоци и Бенчмарк на показатели
ндуза истрията.
Приключване и връчване на сертификат

Илюстративни
примери за
баланси от
различни
сектори

Упражнения за
прилагане на
цялостен
анализ върху
ОПР на фирми.

Илюстративни
примери за
баланси от
различни
сектори

Работа по казус

Цена за еднодневно обучение: 180 лв. крайна цена за физически лица

Вариант на обучение 2 дни
ДЕН 2
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО И
КОНТРОЛА НА РЕЗУЛТАТИ
Прилагане на техники за финансов анализ за вземането на
09.00управленски решения на база оперативни разходи.
Въведение на
10.30
категории
 Категории разходи по функция – производствени,
разходи и
търговски, административни
илюстрация с
 Категории разходи по кост центрове – преки и
примери и
непреки
упражнения
 Категории разходи по поведение – променливи,
постоянни, смесени
Въведение на
 Метод на Валидните разходи,
трите метода
 Метод на Приноса,



10.3010.45
10.45 –
12.15
14.30 –
15.00
12.15 –
13.00
13.00 –
14.30
14.30 –
14.45
14.45 –
16.15

Метод на Равновесната точка.

от
управленското
счетоводство

Кафе пауза
Упражнения за прилагане на метод на Валидни разходи
при съставяне на оферта за минимална цена или при
решение за алтернативна поръчка или избор от вида
„самостоятелнио изпълнение или външен доставчик
Упражнения за прилагане на метод на Приноса за
оптимизиране на производствен план при ограничени
ресурси, за решение за нови поръчки при свободен
капацитет.
Обяд

Упражнения

Упражнение за прилагане на метод на равновесната точка
/BEP/ в решения за нов продукт/ услуга, продуктово
портфолио или промяна в някой от факторите Цена, Обем,
Разходи.
Кафе-пауза

Упражнения

Кратко въведение към бюджет на разходи и контрол на
изпълнението с прилагане на гъвкав бюджет Връчване на
сертификат и приключване

Пример и
упражнение

Упражнения

Цена за двудневен курс 360 лева крайна цена за физически лица.

