
ფინანსური მოდელირება
MS Excel -ის გამოყენებით

Financial Modeling
in MS Excel

The course focuses on a project financing
scenario. It includes designing an
integrated set of simplified financial
statements and subsequent appraisal of
investment options.

Target audience

The seminar is designed for professionals
working in finance, as well as other specialists,
who are responsible for the performing
financial assessments, financial projections,
project evaluations and supporting
management decisions.

მიზნობრივი ჯგუფი

სემინარი განკუთვნილია ფინანსებში
მომუშავე პროფესიონალებისათვის, ასევე
ფინანსურ პროექტებზე და მათ შეფასებებზე
პასუხისმგებელი პირებისათვის.

სატრენინგო კურსის ძირითადი
მიმართულებაა პროექტის ფინანსური
სცენარის აგება. გამარტივებული
ანგარიშგებების სტრუქტურირება და
საინვესტიციო შესაძლებლობების შეფასება.

Minimum requirements to
attend the training

The registered candidates are
required to:

 Have at least some prior experience of
working in MS Excel.

 Have knowledge of basic MS Excel
functions, including SUM(),
AVERAGE(), MAX(), MIN(), IF(), etc.

 Be familiar with widely used MS Excel
keyboard shortcuts (i.e. navigation,
selection, formatting, cell edit, and data
entering shortcuts).

 Be willing to learn new functions and
functionalities of MS Excel.

ტრენინგში მონაწილეობის
მინიმალური მოთხოვნები

დარეგისტრირებულ კანდიდატს
მოეთხოვება შემდეგი ფუნქციების ცოდნა:

 MS Excel -ში მუშაობის გამოცდილება.

 MS Excel-ის ძირითადი ფუნქციების
გამოყენების შესაძლებლობა, მათ შორის
SUM(), AVERAGE(), MAX(), MIN(), IF()
და ა.შ.

 MS Excel-ში ფართოდ გამოყენებული
კლავიატურის ნიშნების ცოდნა
(ნავიგაცია, არჩევა, ფორმატირება,
უჯრების შეცვლა და მონაცემთა
შეყვანა).

 ახალი ფუნქციების შესწავლის
სურვილი.
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What’s included?

Principles and practice of financial
modelling

 Best practices in model design.

 Named Ranges as an aid to model clarity.

 Circular references and iteration – uses
and drawbacks.

 Financial functions: NPV(), IRR().

 What if? Analysis - Use of data tables.

 Implementing Scenarios in the model.

 Understanding an existing model –
Auditing techniques.

რას მოიცავს?

ფინანსური მოდელირების პრინციპები და
პრაქტიკა

 მოდელისდიზაინის საუკეთესო
მეთოდი/ პრაქტიკა.

 არეალებისდასახელების გამოყენება.

 Circular references - გამოყენების
მეთოდებიდა მათი უარყოფითი
მხარეები.

 ფინანსური ფუნქციები: NPV (), IRR ().

 What if? ანალიზი -მონაცემთა
ცხრილების გამოყენება.

 სცენარების ანალიზი მოდელში.

 არსებული მოდელის გააზრება -
აუდიტორულიტექნიკა.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ

ტრენინგის მონაწილეებს შეეძლებათ:

 შეისწავლონ სხვადასხვა სახის
ფინანსური. მოდელიდა მათი
გამოყენებისდეტალები.

 ააგონ სრულყოფილიდა მასშტაბური
მოდელი.

 მოდელში შეიტანონ სენსიტიურობის
ანალიზის ელემენტები.

 ააგონ მენეჯმენტ რეპორტები.

On completion of the training

Attendants will be able to:

 Understand the different types of
financial models and their application.

 Construct models that are robust and
scalable.

 Incorporate elements such as sensitivity
into models.

 Produce management reports.

Teaching Methodology

During the workshop, participants work on
a detailed case study on building a financial
model for an investment project in MS
Excel.

The most useful techniques of financial
modelling will be illustrated with additional
examples.

სწავლების მეთოდი

სემინარის მსვლელობისას მონაწილეები
იმუშავებენ MS Excel-ში დეტალურ
მაგალითებზე, საინვესტიციო
პროექტისათვის ფინანსური მოდელის
აგებაზე.

დამატებითი მაგალითების
ილუსტრირების მეშვეობით გაეცნობიან
ფინანსური მოდელირების ყველაზე
სასარგებლოტექნიკას.

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროგრამის მენეჯმენტი აკადემიის კოორდინატორი
ნინო ქადაგიშვილი ირმა გოგოტიშვილი
ოფისი.: +995 32 250 80 50 ოფისი.: +995 32 250 80 22
მობ.: +995 577 59 22 95 მობ.: +995 577 42 22 09
nino.kadagishvili@ge.pwc.com irma.gogotishvili@ge.pwc.com



Course details:

Price: 280 USD + 18% VAT

Venue: PwC Academy, #7

Bambis Rigi Street, II Floor

Language: Georgian with English or

Russian language materials

Dates & time: 7, 8, 11, 12 April 2016,
from 14:00 to 18:00

Registration deadline: 31 March 2016

The minimum number of attendees in the
group is 10. In case the required number of
attendees is not registered in the group, the
Academy reserves the right to cancel or
postpone the seminar upon prior written
notice to the registered candidates, but not
later the registration deadline.
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Contact information

Academy Management Academy Coordinator
Nino Kadagishvili Irma Gogotishvili
office.: +995 32 250 80 50 office.: +995 32 250 80 22
mobile.: +995 577 59 22 95 mobile.: +995 577 42 22 09
nino.kadagishvili@ge.pwc.com irma.gogotishvili@ge.pwc.com

დეტალები:

ფასი: 280 აშშ დოლარი + 18% დღგ

ადგილი: PwC აკადემია, ბამბის რიგის ქ.

#7, II სართული

ენა: ქართული ინგლისურენოვანი ან

რუსულენოვანი მასალებით

თარიღი & დრო: 7, 8, 11, 12 აპრილი 2016

14:00 - 18:00

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 31 მარტი 2016

მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა ჯგუფში არის
10. იმ შემთხვევაში თუ არ შედგა ჯგუფი, აკადემია
იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან გადაიტანოს
აღნიშნული სემინარი. უკვე დარეგისტრირებულ
მსმენელებს მიაწოდოს წინასწარი წერილობითი
შეტყობინება არა უგვიანეს რეგისტრაციის ბოლო
ვადისა.

In order to register for the training, please send a mail with your contact
details and course name in the subject line to:

რეგისტრაციისათვის, გთხოვთ გამოაგზავნოთ მეილი თქვენი საკონტაქტოდეტალებით
და ტრენინგის დასახელებით მისამართზე:

irma.gogotishvili@ge.pwc.com

Tutors / ლექტორები

Levan Kankava, ACCA Member
Manager

ლევან კანკავა, ACCA წევრი
მენეჯერი

Levan Batiashvili,
Assistant Manager

ლევან ბათიაშვილი,
მენეჯერი

 The seminar is led by PwC Georgia professionals, with excellent technical training skills and
extensive practical experience.

 სემინარს უძღვებიან PwC საქართველოს პროფესიონალები, ტექნიკური სწავლების
უმაღლესი უნარებითდა დიდი პრაქტიკული გამოცდილებით.


