EДНОДНЕВЕН КУРС: ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Цели:
Да изгради ясно разбиране за различни подходи към анализа на
финансовата информация, в съответствие с целите на предприятието. Да
илюстрира прилагането на техники за финансов анализ и показатели в
процеса на вземане на управленски решения
Целева група:
мениджъри и специалисти, ангажирани с планиране и контрол на
дейността и отговорни за вземане на финансово аргументирани
оперативни решения.
Форма на провеждане: присъствено вътрешнофирмено обучение
: Цената включва подготовката на учебен комплект – учебна книга,
презентация с пример, упражнения и Казус, краен тест, както и
издаването на удостоверение за квалификация по част от професия
„Икономист” – „Индустрия”.
9-9.30

Регистрация, запознаване, въвеждане в темата
ЧАСТ 1 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.30-10.15

Презентация: Цели на предприятието, жизнен цикъл на дейността и
очаквани резултати по фазите на жизнения цикъл.
Методи за анализ на резултатите – анализ в статика, анализ в динамика,
анализ чрез финансови показатели. Вътрешен и външен анализ.

„Училище за бизнес компетенции” ООД
Ул. „Пиротска” № 45, Офис 20
София, 1303

тел./факс (02) 822 1070

e-learning.bg е запазена търговска марка
на Училището за бизнес компетенции

www.sbc.bg
www.e-learning.bg

office@sbc.bg

- Ликвидност
- Рентабилност
- Производителност, управление на оборотен капитал - вземания,
запаси, задължения
- Задлъжнялост, финансов риск
- Пазарни показатели
10.15-10.30

Упражнения за прилагане на техники и показатели за анализ.

10.30-10.45

Кафе-пауза

10.45-12.00

Казус за прилагане на техники и показатели за финансов анализ,
самостоятелна работа и обсъждане в групата.
Обяд

12.00-12.45

ЧАСТ 2 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАНЕТО
12.45-13.30

13.30 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00-17.30

Прилагане на техники за финансов анализ за вземането на управленски
решения
– метод на Валидните разходи,
– метод на Приноса,
– метод на Равновесната точка.
Упражнения за прилагане на метод на Валидни разходи при
решение за избор на алтернативна поръчка или избор от вида
„самостоятелно 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.
Кафе-пауза
Упражнение за прилагане на метод на равновесната точка /BEP/ в
решшения за нов продукт/ услуга, продуктово портфолио или промяна
в някой от факторите Цена, Обем, Разходи.
Тест за проверка на разбирането
Обобщение, обратна връзка и приключване
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