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Program szkolenia:
ANALIZA FINANSOWA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Sposoby prognozowania

PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH

finansowego

projektu

inwestycyjnego

I BADAWCZYCH

i badawczego.

Zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny projektów.
Znaczenie wartości pieniądza w czasie.
Modele dyskontowe
Automatyzacja
Sprawozdania

w ocenie efektywności

procesów dyskontowania
finansowe

pro forma

inwestycji.

przy wykorzystaniu

przygotowane

narzędzi Visual Basic.

dla przedsięwzięcia

inwestycyjnego

(bilans, rachunek

zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych)
- automatyzacja
generowania
sprawozdań przy użyciu aplikacji Excel i podstawowych narzędzi Visual Basic.

7.
8.
9.
10.

Szacowanie podstawowych

parametrów

dotyczących

Szacowanie poziomu kosztów operacyjnych
Modelowanie

podstawowych

Modelowanie
dowolnych
projektu inwestycyjnego.

przychodów.

(stałych i zmiennych).

parametrów.

zmian w czasie życia projektu

i badanie

ich wpływu

11. Szacowanie

strumieni
pieniężnych
w poszczególnych
fazach
rozwoju
i badawczego, tj. w fazie inwestycji, bieżącej działalności, zamknięcia projektu.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

podstawowych

Metody szacowania kosztu kapitału w zależności od alternatywnego

na model i efektywność
projektu

inwestycyjnego

kosztu kapitału i ryzyka projektu.

Sposoby szacowania wartości rezydualnej.
Modelowanie

FCF.

Księgowa stopa zwrotu - ARR (Accounting

Rate of Return).

Okres zwrotu - Payback Period.
Sposoby

oszacowania

wartości

bieżącej

netto

przy

ocenie

projektu

inwestycyjnego

i badawczego

- Net Present Value.

18. Sposoby

określania efektywności
wewnętrznej stopy zwrotu -Internal

19.
20.
21.
22.
23.

ekonomicznej
projektu
Rate of Return.

inwestycyjnego

i badawczego

Obliczanie wskaźnika zyskowności projektu inwestycyjnego i badawczego - Profitability
Obliczanie zdyskontowanego okresu zwrotu - Discount Payback Period.
Obliczanie innych wymaganych przepisami wskaźników.

przy pomocy

Ind ex.

Sposoby prawidłowego

oszacowania kosztu kapitału (WACC) w tym koszt kapitału własnego i obcego.

Szacowanie wartości
w wycenach firm.

rezydualnej

24. Zasady prowadzenia

projektu

wieloparametrowej

inwestycyjnego

analizy wrażliwości

i badawczego

wg

modelu finansowego

metod

projektu

stosowanych
inwestycyjnego

i badawczego.

25. Stosowanie zaawansowanych narzędzi Excela (Visual Basic) do automatyzacji modelu.
26. Stosowanie modelowania ekonometrycznego do prognozowania parametrów finansowych
27. Sposoby zbudowania modułu analizy wrażliwości w aplikacji Excel.
28. Sposoby przeprowadzania

analizy opłacalności

projektu

inwestycyjnego

projektu.

i badawczego dla założeń bazowych.

29. Analiza wrażliwości - metoda + / - 10%.
30. Analiza wrażliwości ( badanie, o ile maksymalnie mogą zmienić się parametry kluczowe modelu,
przy zachowaniu warunku NPV = O).
31. Budowa spójnego modelu oceny projektu inwestycyjnego i badawczego.
32. Wieloparametrowa
analiza wrażliwości, przy wykorzystaniu arkusza z wykorzystaniem narzędzi Visual Basic.
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