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 Finance pro nefinanční manažery

Praktické finance pro nefinanční manažery

Moduly cyklu

Podnikové finance  
pro nefinanční manažery

20. – 21. 10.2015, Praha

Finance a controlling  
pro nefinanční manažery

25. – 26. 11. 2015, Praha

Certifikace

1

2

Odborně garantováno

Jednotlivé moduly, lze také absolvovat samostatně.

Více informací o členství na  
www.cafin.cz

Staňte se členy asociace.
Získejte slevu 13 %.

Certifikace

Úspěšní absolventi získají:

tt certifikát Controller Institutu
tt certifikát International Education Society

Podmínky pro získání certifikátu:

tt absolvování všech modulů
tt úspěšné složení závěrečné písemné zkoušky

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* Členové České asociace pro finanční řízení mají slevu 13 %.

Najděte společnou řeč s finančníky

Dvoudílný cyklus podnikatelských financí pro nefinanční manažery, jednatele a majitele firem 
si klade za cíl vytvořit spolehlivý znalostní základ v oblasti finančního řízení podniku. Vychází přitom 
z jednoduchých principů a příkladů, které dává do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi. 

Cílová skupina

Všichni zájemci, kteří nemají ekonomické 
vzdělání a chtějí porozumět finančnímu řízení 
a být partnery finančnímu útvaru. 

Zejména:
tt manažeři firemních útvarů 
tt majitelé a jednatelé
tt vedoucí oddělení a týmů
tt pracovníci marketingových a obchodních 
oddělení

Bonus pro účastníky cyklu

tt Účastníci cyklu získají jako bonus ZDARMA 
e-learningový kurz Podnikání očima ekonoma. 
Kurz je úvodem do problematiky hospodaření 
podniku.
tt Ke každému modulu účastníci obdrží 
přehledně zpracovaná skripta se vzorovými 
příklady.

Ing. Iveta Bajgarová

iveta.bajgarova@controlling.cz
Tel.: +420/226 211 696 
GSM: +420/724 302 410

Cenová nabídka

Modul Členové 
CAFIN*

Ostatní

Modul 1 8.613 Kč 9.900 Kč

Modul 2 8.613 Kč 9.900 Kč

Celková cena cyklu 17.226 Kč 19.800 Kč
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Vzdělávací cyklus

více na www.nefimanager.cz

Modul 1

Podnikové finance  
pro nefinanční manažery
Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět

Odborný lektor
Ing. Vojtěch Kostiha, MBA
specialista prezidenta Skupiny Metrostav,  
Metrostav a. s. 

Termín a místo konání
20. – 21. 10.2015, Praha

Účastnický poplatek
Členové CAFIN: 8.613 Kč bez DPH, ostatní: 9.900 Kč bez DPH

Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi 
základní znalosti každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním 
odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří chtějí vstoupit do světa 
financí a podnikové ekonomiky.

Obsah semináře
tt Přes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku
tt bilance a základní pohled na aktiva a pasiva
tt peněžní toky a časová hodnota peněz
tt finanční páka
tt kapitálové zhodnocení vs. Cash Flow
tt investování a rozložení rizik

tt Účetní výkazy – druhy, význam, struktura
tt rozvaha
tt výsledovka
tt Cash Flow

tt Účetní výkazy – zdroj informací o hospodaření podniku
tt finanční analýza
tt finanční ukazatele (rentabilita, zadluženost, likvidita)

Termín a místo konání
25. – 26. 11. 2015, Praha

Účastnický poplatek
Členové CAFIN: 8.613 Kč bez DPH, ostatní: 9.900 Kč bez DPH 

Modul 2

Finance a controlling  
pro nefinanční manažery
Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět

Rozšíříme Vaše znalosti získané na modulu 1. Naučíme Vás vedle Vám 
vlastního odborného aspektu vnímat a vyhodnotit i ekonomický dopad 
Vašich rozhodnutí. Na svůj podnik se pak budete umět dívat s nadhle-
dem a ve správných souvislostech. 

Obsah semináře
tt Úspěch v podnikání – pohled manažerů vs. pohled účetních
tt Zjištění hospodářského výsledku – ukázka na obchodním případu
tt Cash-to-cash cyklus
tt Účetnictví – k čemu slouží a jak funguje
tt Ukazatele ziskovosti a jejich význam
tt EBIT, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek
tt souvislosti s Cash Flow

tt Životní cyklus investice, účetní a manažerské odpisy
tt Střediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost
tt Rozpočty a kalkulace 
tt Strategické a operativní plánování (budget, forecast)

Odborný lektor
RNDr. Tomáš Nekvapil 
ředitel divize poradenství, 
Controller Institut

Co je cílem tohoto modulu?

Účastníci porozumí tomu, co a proč se v podnikových financích 
děje, jaké úkoly plní finanční útvary a jaký je jejich význam. Stanete 
se „poučenými a aktivní součinnost poskytujícími partnery“ 
pro finanční oddělení.

Co je cílem tohoto modulu?

Účastníci se naučí vidět za svými rozhodnutími finanční aspekty. Dozví 
se k čemu je controlling, naučí se ekonomické znalosti a controlling 
používat ke svému užitku. Stanou se „kvalifikovanými uživateli“ 
získaných ekonomických znalostí. Jednoduše řečeno, naučíme Vás 
ekonomicky myslet.
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