БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ
ФАХІВЦІ У ПОТРІБНИЙ ЧАС

Послуги
1. Фінансовий консалтинг
2. Антикризовий менеджмент
3. Due Diligence підприємств (FDD, LDD)
4. Послуги бізнес-планування

Фінансовий консалтинг
Мета фінансового аналізу – характеристика фінансового стану
підприємства, компанії, організації.
Завдання фінансового аналізу:
•

аналіз грошових потоків.

•

аналіз інвестицій та капітальних вкладень.

•

аналіз ринкової вартості.

•

аналіз ймовірності банкрутства.

• аналіз фінансової стійкості.

•

комплексна оцінка фінансового стану.

• аналіз фінансових результатів і
рентабельності.

•

підготовка прогнозів фінансового
становища (складання cash-flow).

• аналіз ділової активності
(оборотності).

•

підготовка висновків і рекомендацій.

• аналіз активів (майна)
• аналіз джерел фінансування.
• аналіз платоспроможності
(ліквідності).

Антикризовий менеджмент
Для підтримки МСБ і недопущення масових банкрутств необхідне
створення Центру підтримки та фінансового консалтингу, основною
функцією якого буде:
1. Фінансовий аналіз поточного стану підприємства
2. Рекомендації щодо виведення підприємства з кризи
3. При наявності кредиту - супровід реструктуризації портфеля
банківських запозичень
4. Бюджетування і складання cash-flow, що дозволяє підприємству
подолати кризову ситуацію.

Due Diligence підприємств
Як правило, клієнти замовляють Due Diligence в наступних випадках:
– при купівлі або продажу бізнесу
– для оцінки доцільності інвестицій
– при залучені кредиту
– для винесення рішень про злиття і т.д.
Оскільки метою такого аудиту є не виявлення помилок у звітності, а
визначення реального матеріального становища компанії, ініціатором
проведення може бути не тільки представник фірми, але і потенційний
кредитор або інвестор.
Комплексний аналіз компанії складається з Legal Due Diligence
Financial Due Diligence.

та

Legal Due Diligence
Правова експертиза (Legal Due Diligence) дозволяє:
- Визначити комплектність установчих документів компанії, корпоративної історії,
наявність ризиків
- Аналіз правовстановлюючих документів на нерухоме майно та активи компанії
- Виявити ризики закладені в корпоративних документах для інвесторів чи активів
компанії та шляхи їх нейтралізації
- Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
- Аналіз судових та інших проваджень за участю компанії, спрогнозувати наслідки
для компанії у випадку позитивного чи негативного результату провадження
- Аналіз локальних актів компанії, колективного і трудових договорів
- Надання висновків та рекомендацій щодо вжиття заходів з безпеки бізнесу та
захисту активів компанії

Financial Due Diligence
Фінансова експертиза (Financial Due Diligence) - один з основних
етапів аналізу, що дозволяє визначити здатність підприємства
приносити прибуток.
В ході процесу аналізуються:
– структура активів і пасивів;
– доходи підприємства;
– характер і обсяг грошового потоку;
– ступінь прозорості управлінського обліку.

Послуги бізнес-планування
Бізнес-план необхідний для залучення інвестицій,
отримання кредиту,
розробки стратегії розвитку Вашого бізнесу, оцінки Ваших реальних
можливостей.
Він описує бізнес-модель майбутньої компанії, і її розвитку, плановану
продукцію або послуги, оцінює потреби ринку та способи просування
продукції на ринках збуту, фінансові потреби, структуру фінансування,
порядок залучення кредиту, інвестицій, лізингу. показує фінансові результати
та ризики проекту.
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це вивчення економічної вигідності,
аналіз і розрахунок економічних показників створюваного інвестиційного
проекту. Метою проекту може бути створення технічного об’єкта або
будівництво, або реконструкція існуючої будівлі.
Головним завданням при складанні ТЕО є оцінка витрат на інвестиційний
проект і результати його впровадження, аналіз терміну окупності проекту.

