Controlling inwestycji
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/02/13/7013/530480

Cena netto

1 690,00 zł

Cena brutto

2 078,70 zł

Cena netto za godzinę

120,71 zł

Cena brutto za
godzinę

148,48

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-27

Termin zakończenia
usługi

2020-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-20

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Akademia Controllingu Sp. z
o.o.

Osoba do
kontaktu

Marta Elimer

E-mail

marta.elimer@akademiacontrollingu.pl

Telefon

+48 61 852
33 53

Cel usługi
Cel edukacyjny
Zaprezentowanie uczestnikom oraz przećwiczenie metodologii prognozowania korzyści i kosztów
inwestycji oraz analizy uzyskanych wyników i wskaźników oceniających efektywność projektu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specyfika projektu a zakres niezbędnych analiz.
Perspektywa czasowa projektu i ryzyko prognozy.
Określenie kosztów zmian kompetencji firmy niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.
Charakterystyka inwestycji w aktywa trwałe oraz w …… aktywa obrotowe.
Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne CAPEX v OPEX.
Prognozowanie przepływów pieniężnych – Harmonogram i struktura przepływów.
Analiza otoczenia rynkowego i szacowanie przychodów / korzyści
Rynek i wartość rynku
pozycja konkurencyjna
8. Struktura kosztów projektu inwestycyjnego:
CAPEX v OPEX
Koszty stałe i zmienne, bezpośrednie i pośrednie.
Koszty utopione (sunk costs), koszty alternatywne i kalkulacyjne.
9. Szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement)
Koszt „inwestycji w zapasy i w należności”,
10. Źródła finansowania projektów a koszt kapitału.
Stopa dyskontowa.
Koszt kapitału zaangażowanego w projekt. WACC.

11. Procedura oceny opłacalności inwestycji – metody statyczne i dynamiczne: rachunek
porównawczy kosztów, księgowa stopa zwrotu (ARR), okres zwrotu (PP), zdyskontowany okres
zwrotu (DPP), wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wskaźnik
zyskowności (PI) – case study
12. Scenariusze, analiza wrażliwości i monitoring realizacji.
13. Analiza Business Case’ów

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kompetencje niezbędne do kompleksowej oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Analiza i ocena finansowych efektów przedsięwzięć inwestycyjnych (np. wprowadzenie nowego
produktu, usługi, zmiana technologii).
Umiejętność szacowania korzyści i kosztów działań inwestycyjnych oraz poznanie logiki prac
analitycznych.
Znajomość procedury oceny opłacalności inwestycji (np. metody statyczne i dynamiczne).

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dyrektorów Finansowych
Dyrektorów Controllingu
Głównych Księgowych
Controllerów
Analityków Kosztów
Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
Kadry kierowniczej i menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością w
swoich przedsiębiorstwach

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik, materiały do ćwiczeń, casy)
oraz piśmiennicze (notes, długopis).

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Controlling inwestycji

2020-02-27

10:00

17:00

7:00

2

Controlling inwestycji

2020-02-28

09:00

16:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Dariusz Czarnecki

Obszar specjalizacji

Finanse i ekonomika przedsiębiorstw,
bankowość inwestycyjna, zarządzanie,

Doświadczenie zawodowe

Analityk finansowy w biurze maklerskim, Project
Manager, przedsiębiorca, wykładowca finansów i
ekonomiki przedsiębiorstw na uczelniach
wyższych (min. Wydział Zarządzania na
Uniwersytecie Gdańskim, Wyższa Szkoła
Bankowa), autor biznesplanów przedsięwzięć
inwestycyjnych, wycen wartości przedsiębiorstw,
audytów i wdrożeń systemów controllingu
finansowego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego i podyplomowych studiów z
Bankowości Inwestycyjnej na London Guildhal
University.

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Aleje Jerozolimskie 181 B
02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

Warunki logistyczne:

