25-28 August 2022, Hotel Cocor Neptun
Oportunitatea de a beneficia de sprijinul specialistilor din domeniu !

ANALIZA FINANCIARĂ & BUGETUL DE VENITURI
ŞI CHELTUIELI AL COMPANIEI
GHID PRACTIC DE ANALIZĂ, DIAGNOSTIC ŞI PREVIZIUNE FINANCIARĂ
TRAINER: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)
Expert Consultant cu recunoastere internationala (CMC), Director de Programe si Proiecte
Internationale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR.
Scopul acestui seminar este de a oferi participantilor instrumentele necesare evaluarii financiarcontabile in timp real a companiei pe care o conduc pentru cunoasterea starii de sanatate
financiara a acesteia, precum si de a evidentia modul in care deciziile financiare si fiscale afecteaza
afacerea in care sunt implicati.
Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza
studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu
rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.
Analiza vizeaza posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar;
adecvării mijloacelor la resurse; randamentelor companiei în gestiunea investiţiilor sale.
De asemenea consultantul propune utilizarea unui Model - macheta de managemet al fluxurilor de
numerar si bugetare care se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei.
Modelul are ca scop întelegerea functionarii organizaţiei din punctul de vedere al echilibrelor
financiare, al sistemelor de raportare manageriala, cât si familiarizarea cu principalele metode si
tehnici de bugetare si este prezentat in format electronic (MS OFFICE EXCEL) fiind usor de adaptat in
orice societate comerciala, rapid si fara costuri exagerate.
Seminarul se adreseaza in special managerilor si acelor persoane din companie, care au
responsabilitati financiare in obiectivele lor de evaluare, cu sau fara calificare financiar-contabila.

SUBIECTE ABORDATE:
Etapele diagnosticului financiar:
1. Construirea instrumentelor de analiză:
 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG)
 Bilanţurile funcţionale
 Tabloul de finanţare
2. Demersul previziunilor financiare:
 Examinarea sistemului de previziuni ale întreprinderii;
 Analiza incidenţelor potenţiale rezultând din diagnosticurile precedente;
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 Elaborarea contului de profit şi pierderi si a bilanţului previzional;
 Construcţia bugetului de trezorerie
 Determinarea rezultatelor previzionale pt evaluarea performanţelor.
3. Analiza ratelor:
 Analiza activităţii întreprinderii prin examinarea în evoluţie: a structurii CA si a marjelor pe
sector
 Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de
lichiditate, rate de indatorare
 Analiza echilibrului financiar
 Determinarea gradului de îndatorarea a intreprinderii
4. Detectarea riscurilor de faliment prin metoda scorurilor
5. Analiza SWOT
6. Concluziile diagnosticului financiar
7. Utilizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli ca instrument de conducere
8. Bugetare 2022/2023:
 construirea bugetului general în 12 tablouri; Bugetul activitatii generale; Bugetul activitatii de
trezorerie, determinarea fluxului de lichiditati; Modelul propus presupune ordonarea
informaţiilor pe termen scurt intr-un buget general, care trebuie sa fie activ si dinamic prin
comparaţii frecvente, regulate, intre rezultatele efective si cele bugetate;

ORGANIZARE:
 Program curs:

Joi, 25 august 2022, 1600 – 1800
Vineri, 26 august 2022, 1500 – 1800
Sambata, 27 august 2022, 1000 – 1200; 1400 – 1800

 Taxa instruire:
 Discounturi:

1190 Lei plus TVA; Taxa include suportul de curs, fisele si modelele practice.

 Inscrieri:

Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09 / Fax: (021) 319 12 96

3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane

 Persoana de contact: Ileana STAN, Mobil – 0722.620.817
 Servicii hoteliere (optional): Hotel Cocor Neptun, Perioada 25-28 august 2022
Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa - 1 legitimaţie masă – 1950 lei (taxe incluse)
Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 2250 lei (taxe incluse)

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus.
De asemenea se poate solicita suplimentarea noptilor de cazare sau doar doua nopti de cazare.

MODALITATE DE PLATĂ:
Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest, HJ 79/1995, Cod fiscal
RO7806097, IBAN: RO87 RNCB 0085 1688 3189 0001, deschis la BCR, Sucursala World Trade Center.
Fisa de prezentare a programului împreuna cu prezentul Formular de Inscriere tine loc de contract
de instruire între parti.
Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de pe pagina urmatoare si sa il trimiteti la :
Email: wtib@wtib.ro / Fax: (021) 319 12 96
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
AF, 25-28 august 2022
NUME:
-

PRENUME:
-

FUNCTIA:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPANIA

DOMENIUL DE
ACTIVITATE

Nr. Reg Comertului:

CONT BANCAR IBAN:

COD FISCAL/CUI:

BANCA:

ADRESA:

ORAS:
Judet//Sector:

COD POSTAL:

TELEFON:

FAX:

EMAIL:

Optiuni cazare – Hotel Cocor, Neptun (va rugam completati):
Felul si numarul camerelor: ..... camera/e  SG


..... camera/e  DB

Doresc cazare gratuita pentru insotitor

Data ..................................

Semnatura si stampila ............................
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