CURS
“Management financiar"

Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să
înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de
formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și
profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate
și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri
corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele
participării la evenimentele noastre.

Tematica propusă:
I. Noțiuni de bază în managementul financiar:
1. Management-management financiar-contabilitate: aspecte definitorii.
2. Scopul şi obiectivele managementul financiar.
3. Responsabilitățile manageriale privind managementul financiar al companiei.
4. Procese financiare la nivelul organizațiilor.
II. Bugetul de venituri și cheltuieli:
1. Tipusi și categorii de cheltuieli.
2. Metode de estimare a cheltuielilor.
3. Calculul pragului de rentabilitate.
4. Calculul adaosului comercial.
5. Estimarea veniturilor.
6. Proiectarea bugetului organizațional - modele financiare.
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III. Analiza cost-benficiu a investițiilor:
1. Analiza financiară a proiectelor de investiţii ale unei organizaţii/instituţii.
2. Instrumente de analiză cost-beneficiu: perioada de recuperare, valoarea prezentă netă, pragul de
rentabilitate al investiţiei.
3. Analiza de risc a investiţiei şi utilizarea modelor financiare pentru luarea deciziilor financiare.
IV. Analiza performanței financiare a companiei:
1. Instrumente financiare pe înțelesul managerilor non-finanțiști: fluxul de numerar, contul de proift și
pierderi, bilanțul contabil.
2. Analiza și interpretarea datelor financiare.
3. Analiza profitabilității, solvabilității și lichidității.
4. Decizii financiare manageriale.
*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională.
**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP.
***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație.

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la
adresa de e-mail training@focus-training.ro.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a
sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Cosmin Constantin
Managing Partner
0762.278.969
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