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Agenda Curs

Finance 4 Nonfinance Professionals

Trainer: Irina Popescu

SCOP, OBIECTIVE, BENEFICII

Acest program de formare permite cursanților să asimileze, într-o manieră accesibilă, plăcută și interactivă,
noțiunile financiare esențiale, utile în activitatea managerială de zi cu zi.

Obiective de învățare

Programul are o structură flexibilă, fiind împărţit pe module de câte 3-4 ore, care pot fi contractate independent

Obiectivele sunt:

 Obiective generale;

 Obiective specifice modulelor.

Obiective generale

La finalul acestui program de formare, participanţii vor putea:

 să înțeleagă rolul pozitiv al managementului financiar în companie, indiferent de contextul economic;

 să extragă din rapoartele contabile informații utile pentru deciziile individuale de management;

 să facă legătura dintre reglementări, nevoile afacerii și fluxul intern al documentelor financiar-contabile în
companie;

 să construiască noi punți în comunicarea internă a companiei, printr-o mai bună înțelegere a limbajului
specific financiar;

 să contribuie în mod constructiv la deciziile financiare interne (inclusiv repartizarea și controlul costurilor).

INGREDIENTELE PROGRAMULUI

 Interactivitate.

Program axat pe învăţare experienţială, folosind limbaj accesibil tuturor, bazat pe interacţiune, încurajarea
gândirii critice, cu numeroase exemple din practică şi studii de caz.

 Programul va include exercitii practice, mini studii de caz, sesiuni interactive, rezolvarea problemelor
concrete ridicate de participanti;

 Participantii vor invata din mai multe surse:

 Trainerul va fi atat moderator, cat si mentor;

 Participantii vor lucra in echipe;
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Coaching. Trainerul va fi disponibil pentru a raspunde intrebarilor si a-i ghida pe participanti in cadrul cursului.

Agenda Curs:

Agenda este flexibilă, adaptabilă cerinţelor specifice, încadrată într-un orar agreat

Ore alocate fiecărui modul: 3-4 ore

Număr de participanţi într-o grupă: 8 - 12

1. Module

Principii și concepte

 Introducere

 Sisteme financiare de bază

 Contabilitate financiară

 Contabilitate de gestiune (managerială)

 Principii şi concepte financiare elementare

Situațiile financiare

 Privire de ansamblu

 Bilanțul

 Contul de profit și pierdere

 Situația modificării capitalurilor proprii

 Situația fluxurilor de trezorerie

 Conexiunile dintre situațiile financiare

 Alte rapoarte financiare

Interpretarea situațiilor financiare

 Analiza și interpretarea situațiilor financiare

 Principalii indicatori financiari

 Studii de caz

Contabilitatea costurilor

 Tipologia costurilor

 Elementele costurilor
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 Sisteme de costuri

 Alocarea şi absorbţia costurilor

 Călătoria de la cost la preţ

Bazele bugetării

 Tipologia bugetelor de venituri şi cheltuieli

 Sisteme de colectare a datelor necesare bugetării

 Integrarea cu contabilitatea costurilor

 Implementarea, monitorizarea şi controlul bugetelor

 Analiza opţiunilor

Luarea deciziilor de preț

 Analiza Cost-Volum-Profit

 Aritmetica pragurilor de rentabilitate

 Costuri relevante, decizii alternative

 Stabilirea prețurilor

Managementul financiar al proiectelor

 Evaluarea proiectelor de investiții

 Viabilitatea proiectelor

 Actualizarea veniturilor și cheltuielilor

 Opțiuni multiple

Metode de control

 Riscuri financiare şi fiscale

 Prioritizarea ariilor de risc

 Delegare şi specialişti

 Relaţia cu autorităţile fiscale

 Metode practice de monitorizare şi control

Alte informatii:
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*Se ofera posibilitatea utilizarii fondului de handicap in vederea suportarii costului aferent programului.

*programul se poate imparti in jumatati de zile

*programul se poate customiza in functie de nevoile grupului tinta, astfel ca se poate customiza un curs pe unul
sau mai multe din topicurile de mai sus, pe una sau mai multe zile de curs.

Descriere trainer:

IRINA Popescu Irina Popescu este

Consultant fiscal cu peste 11 ani de experiență în domeniul financiar;

Afiliat ACCA (Marea Britanie);

Formator acreditat ANC;

Membru ACCA (UK)

Membru activ al CCF

Manager de proiect (Master)

Manager de sustenabilitate cu certificare europeană și absolvent curs certificat
GRI G4;

Deținătoarea unui premiu de Voluntarul anului 2013 în sănătate;

Promotor al schimbării pozitive în societatea românească, inclusiv în mediul de
afaceri.


