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Финансиски менаџмент
Цел на обуката
Целта на обуката е стекнување вештини од областа на управувањето со
финансиите за профитни и непрофитни организации.
По завршувањето на обуката учесниците ќе стекнат знаења за:
целокупниот процес на управување со финансиите, подготовка на
финансиски планови, финансиско известување и анализа.
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Што е финансиски менаџмент - опфат
Целта на финансискиот менаџмент
Местото на финансискиот менаџмент во компанијата/фирмата
Организација на финансиската структура
Релација помеѓу финансиската и останатите функциии во
претпријатието
Финансиско планирање
o Елементи на финансиско планирање
o Краткорочно и долгорочно финансиско планирање
o Плански биланс на успех
o Плански биланс на состојба
Финансиско известување
o Финансиски извештаи
o Финансиска анализа
Долгорочно финансиско одлучување
Краткорочно финансиско одлучување
Структура на капиталот
Посебни области во финансискиот менаџмент

Целна група
Оваа обука е наменета за сите вработени кои работат или пак ќе работат
како менаџери, финансиски раководители и координатори во профитни и
непрофитни (здруженија на граѓани) организации.

Методологија на работа
Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби,
како и со употреба на визуелни помагала и од страна на учесниците
(ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго).
Секој учесник ќе има можност во текот на обуката да се стекне со
теоретски знаења, вештини и техники од областа на финансискиот
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менаџмент и истите да ги примени преку практични вежби, индивидуална
и групна работа и интерактивни дискусии.

Материјали
Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни
материјали кои ќе може да се користат при секојдневното работење и ќе
бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

Времетраење
Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа (2 дена по 6 часа).
По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.
Повеќе информации и пријавување на:
тел. 3246-041; 075 446-686
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