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EFEKTYVAUS VERSLO IR FINANSŲ VALDYMO PASLAPTYS! 

 
SEMINARO DIENOTVARKĖ 

 

10:00-11:10    VERSLO ELEMENTŲ TARPUSAVIO RYŠYS  
 PINIGAI  

Kaip kompanija uždirba pinigus, jų svarba vertinimui ir likvidumui; 

Kuomet pinigų yra pakankamai, o kuomet jų labai daug? 

 
 PELNAS  

Pelno ir pinigų srautų ataskaitų panašumai ir skirtumai; 

Kaip vertinamas pelnas bei kokie galimi būdai jam didinti; 

 
 TURTAS  

Turto naudingumo ir likvidumo vaidmuo; 

Turto grąžos subalansavimo galimybės; 

 

11:10-11:20  KAVOS PERTRAUKĖLĖ 

 
 AUGIMAS 

Kodėl svarbu skirti dėmesio kompanijos augimui? 

Augimas ir verslo ciklai; 

 
 ŽMONĖS 

Darbuotojai ir jų įtaka kompanijai; 

Kaip kuriama pridėtinė vertė, jos įvertinimo būdai; 

 
 VISŲ ELEMENTŲ APJUNGIMAS BEI ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI; 

Praktinis pavyzdys  

 

12:15-13:00   PIETŪS 

 

13:00-14:40   KAIP  SUPAPRASTINTI FINANSINES ATASKAITAS ĮVERTINANT  VERSLO 

 ELEMENTUS 

 Finansinių ataskaitų - balanso, pelno nuostolio ir pinigų srautų ataskaitų 

struktūra, jų tarpusavio ryšys, svarbumas bei susijusios rizikos; 

 

 Trumpai apie kaštų/sąnaudų bei procesų valdymo ypatumus; 

 

 Sėkmės (kritinių) rodiklių reikšmė įmonei; 

 

 Kaip išskaityti informaciją, kurią reikia žinoti savininkui? 

 

14:40-15:10 PLANAVIMO IR KONTROLĖS YPATUMAI. 

 Strateginiai veiklos planavimo, biudžeto sudarymo ypatumai; 

 

15:10-15:20  KAVOS PERTRAUKĖLĖ 

 

15:20-16:10   PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ TAIKYMAS IR MODELIAVIMAS 

 

16:10 AUDITORIJOS KLAUSIMAI  
 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 
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Seminaro dalyvio investicija – 450 Lt. 

Į kainą yra įskaičiuoti pietūs ir kavos pertraukėlės. 

Dalyvaujant  keletui asmenų iš tos pačios įmonės - taikoma 20 proc. nuolaida. 

 

Seminaras vyks : 

2012 m. spalio 16 d. Klaipėdoje, adresu Minijos g. 119, Klaipėda (Park Inn by Radisson  viešbutis); 

2012 m. spalio 17 d. Kaune  

2012 m. spalio 18 d. Vilniuje, adresu Gedimino prospektas 3, Vilnius (Mokslo akademijos pastatas); 

2012 m. spalio 19 d. Panevėžyje  

 

Registruotis į seminarą  www.finansuanalize.lt  arba elektroniniu paštu   info@finansuanalize.lt, tel. 

+370 65611877; 

Prašome patvirtinti dalyvių sąrašą ir užpildyti Jūsų įmonės rekvizitus, kad galėtume išrašyti sąskaitą. 

 

Informacija apmokėjimui: UAB“Verslo ir finansų konsultantai“, įmonės kodas 302409714,  

Swedbankas AB,  LT10 7300 0101 1689 0017 
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