PwC Академія

Планування і
бюджетування.
Бюджет компанії

Бюджетування — система управління ресурсами організації.
Бюджетування визнане одним із найефективніших інструментів управління,
який передбачає складання детального плану роботи організації та контроль
його виконання.

Як працює система бюджетного
управління у вашій компанії?
• Чи
розуміють
ваші
менеджери
принципи ефективного бюджетування?
• Чи створена у вашій компанії чітка і
ясна структура центрів фінансової
відповідальності?
• Чи є досить «прозорою» інформація,
яка дозволяє контролювати виконання
бюджету компанії?
• Чи існує у вашій компанії регламент
процесу бюджетування?
• Чи є у вас послідовна політика
прийняття
рішень
про
перегляд
бюджету?
Цільова аудиторія
Семінар
розрахований
на
керівників
компаній і
підрозділів,
фінансових директорів, економістів та
фахівців з фінансового планування,
головних
бухгалтерів,
бухгалтерів,
фінансових
аналітиків,
внутрішніх
аудиторів.

Цілі тренінгу
• Впровадити
сучасну
концепцію
бюджетного управління, орієнтовану на
досягнення цілей компанії ;
• Розробити
фінансову
структуру
компанії
та
ефективну
методику
складання бюджету ;
• Створити чіткі організаційні процедури
— найважливішу складову бюджетного
процесу ;
• Аналізувати
та
контролювати
виконання
бюджету
за
окремими
статтями,
розуміти
причини,
які
викликали відхилення від запланованих
показників .
Тривалість
16 академічних годин (2 дні).
У
відкритому
форматі
проводиться з 9:30 до 17:00

навчання

Сертифікати
Після
закінчення
тренінгу
«Планування і бюджетування. Бюджет
компанії»
учасникам
видається
Сертифікат про проходження навчальноконсультаційного тренінгу. CPD units: 16

Основні теми тренінгу
«Планування і бюджетування.
Бюджет компанії»
• Виділення
центрів
фінансової
відповідальності;
• Єдині стандарти бюджетних процедур
для всієї компанії;
• Бюджетна модель, що ґрунтується на
формуванні прогнозних форм:
- Бюджету доходів та витрат
- Бюджету руху грошових коштів
- Балансу
• Побудова бюджету, орієнтованого на
досягнення
цільових
фінансових
показників підприємства;
• Регулярний аналітичний моніторинг
виконання бюджету;
• Безперервність
процесу
бюджетування.

Методика відділу корпоративного
навчання заснована на наступних
принципах:
• Використання реальних прикладів з
досвіду роботи провідних компаній ;
• Аналіз
практичних
ситуацій,
характерних
для
компаній
з
різноманітною специфікою;
• Застосування
передового
міжнародного досвіду та знань фахівців
нашої компанії ;
• Використання спеціально складених
збірників
учбових
матеріалів
та
практичних завдань, які моделюють
розробку бюджету компанії.

Наші контакти
Наш офіс розташований у центральній частині Києва. Ми пропонуємо нашим клієнтам заняття
у комфортабельних та повністю обладнаних офісних приміщеннях.
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