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Management financiar
Cursul de Management financiar se adreseaza managerilor si angajatilor cu responsabilitati de
management care activeaza in intreprinderi din domeniul auto si conexe .
Nivel cunostinte initiale ale cursantilor : cunostinte incepator spre mediu
Scopul cursului:
Intelegerea importantei Managementului financiar din cadrul unei firme si optimizarea activitatii
societatii
Cuprins (orientativ):
1.

Scopul şi funcţiile managementului financiar
 Procesul managerial
 Domeniile de abordare a managementului financiar-contabil:
 Functiile specifice ale managementului financiar
 Deciziile in Managementul financiar
 Obiectivele managementului financiar contabil

2.

Prognozare și planificare financiară .

3.



Componentele managementului financiar






Activitati de planificare financiara
Bugetul de venituri si cheltuieli. Moduri si metode de bugetare
Conţinutul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli
Indicatori economico-financiari

Situatiile financiar-contabille – rol, structură, analiză


Contul de profit şi pierdere (Income Statement); structură, interpretare;
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4.

Bilanţ (Balance Sheet); structură, interpretare;
Fluxul de numerar (Cash Flow Statement); structură, interpretare;
Corelaţii între cele trei documente;

Ciclul financiar general al unei afaceri






ciclul lichidităţilor: finanţare, investiţii, operare, câştig;
Surse de finanţare; Reguli de finanțare Alegerea dintre modalităţile de finanţare pe
termen scurt sau pe termen lung
Investiţii: risc (Riscul investiţional, riscul de piaţă, riscul de firmă ) oportunitate, analiza
cost-beneficii
Operare: centre de profit, centre de cost;
Câştig (return): reinvestire, repartizarea profitului; strategii

5.

Gestiunea activelor circulante
 conținutul gestiunii activelor circulante
 gestiunea stocurilor
 gestiunea creantelor pe termen scurt
 gestiunea fluxurilor de numerar

6.

Analize economice pentru managementul afacerii.


Diagnosticul financiar al firmei.



Analiza echilibrului financiar



Analiza lichiditatii societatii



Analiza ratelor de rentabilitate

7.

Gestiunea riscurilor financiare
 Clasificarea riscurilor
 Analiza și măsurarea riscurilor financiare
 Gestiunea riscurilor financiare

8.

Dificultati financiare.
 Restructurarea activelor şi pasivelor

La finalul sesiunii de formare, participantii vor cunoaste importanta aplicarii unuimanagement
financiar riguros
Nota: se va pune un accent deosebit pe elementele specifice domeniului auto si altor domenii
conexe
Resurse Curs:

-

Fise de instruire

-

Studii de caz

Intocmit:
Narcisa Prodan, Expert coordonator formare & coaching

