Valoarea in timp a banilor (TVM) pentru antreprenori

Scurta Descriere:
Intelegerea notiunii de valoare a banilor in decursul unei anumite perioade de timp, alegerea
celor mai bune modalitati de finantare a proiectelor de investitii sau activitatii curente,
implementarea unui management financiar cat mai eficient.

Obiective curs:
 Tipurile de finantari/investitii si riscuri asociate
 Operatiuni, profit, flux de numerar (cash flow)
 Tipuri de management financiar
 Calcularea ratei dobanzii echivalente/ efective pentru diferite tipuri de finantari
 Calcularea randamentului unui proiect
 Compararea a doua sau mai multe proiecte de investitii

Program Curs:
1. Banii si momentul cand avem nevoie de ei
 Diferenta dintre ‘productie’ si bani
 De la momentul vanzarii la factura si intrarile de numerar
 Dezechilibrele financiare
2. Dezechilibrele financiare si tipuri de finantare
 Credite pentru capitalul de lucru
 Creditele de investitii
 Alte tipuri de finantare
3. Riscuri, dobanzi si valoarea in timp a banilor
 Riscurile asociate diverselor tipuri de finantare
 Valoarea de actualizare a fluxurilor de numerar – masura a riscului
 Determinarea valorii actualizate a fluxurilor de numerar
4. Randamentele companiilor si proiectelor de investitii
 Calcularea randamentului proiectelor si companiilor
 Compararea randamentelor mai multor proiecte
 Decizia de continuare/ investire in proiectele unei companii
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Detalii Curs:
- Durata cursului: 1 zi
Program zinic:

09.30 - 11.00 sesiune (1h 30 min)
11.15 - 11.30 pauza (15 min)
11.30 - 12.45 sesiune (1h 15 min)
12.45 - 13.30 pauza de masa (45 min)
13.30 - 15.00 sesiune (1h 30 min)
15.00 - 15.15 pauza (15 min)
15.15 - 17.30 sesiune (2h 15 min)

- Materiale incluse in desfasurarea cursului:
Suport de curs
Prezentare
Studii de caz
- Cost training
300 ron + TVA pentru persoane care solicita factura pe firma;
300 ron inclusiv TVA pentru persoane care solicita factura in nume personal
Plata poate face in cont cu minim 1 zi inainte de inceperea cursului sau numerar
la inceputul primei zile de curs.
Discounturi: pentru firmele care inscriu mai mult de 3 persoane se pot acorda
discounturi
in functie de tipul cursului
- Particularizari ale cursului:
Pentru grupuri de minim 10 persoane, programul cursului se poate modifica la cerere
in functie de obiectivele solicitantului. Va rugam sa ne contactati.

Atestare:
Certificat de Participare in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru
aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Trainer:
Dragos Cabat, CFA, MBA, Managing Partner Financial View

Facilitati oferite pentru buna desfasurare a cursului:
 sali de clasa cu videoproiector, flip-chart
 cafea, ceai, apa plata si minerala, snacks-uri in pauze
 masa de pranz se poate servi la cantina restaurant de la etajul 6 al cladirii (costul mesei de
pranz nu este inclus in pretul cursului)
2

