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A beruházási controlling elõzetes számítások útján a kapacitásra és a potenciálra kiható döntéseket
készíti elõ, kockázati felméréseket végez a tényleges beruházási számítás fázisában és
megállapítja az eltéréseket a beruházás célkitûzései és eredményei között. A vizsgálat az
eredménygazdálkodási és pénzgazdálkodási célkitûzésekre is irányulhat.
Beruházási controlling - workshop
A workshop keretében konkrét példákon keresztül ismerhetik meg a résztvevõk az alkalmazott
módszereket, melyeket saját beruházásaik controlling tevékenységében alkalmazhatnak. A
résztvevõk a prezentációt és a feladatokat, illetve azok megoldásait megkapják. A workshop
keretében lehetõség lesz saját beruházásaikkal kapcsolatos controlling problémák megbeszélésére.
A Beruházási controllingról bõvebben
A beruházási controlling általában a beruházási elképzelések tervezéséhez, végrehajtásához és
ellenõrzéséhez nyújt keretadatokat:
Milyen javaslatok kerüljenek a megvalósítható beruházások szûkebb körébe?
Milyen tervmutatókat kell elérni vagy túllépni ill. melyek azok a mutatók, amelyeket minden
körülmények között el kell érni?
Milyen számítási eljárásokat kell alkalmazni?
Milyen módon mérik fel a beruházási kockázatot?
Milyen módon kell a beruházási elképzeléseket megtervezni és megszervezni?
A beruházási controlling az elvégzendõ feladatok teljesítésénél az alábbi eljárásokat alkalmazza:
gazdaságossági jelzõszámok, mint normák
haszonérték elemzések
a &bdquo;legvalószínûbb érték&rdquo; módszere
korrekciós eljárás
amortizációs idõ lerövidítése
Érzékenységi elemzések:
háromszoros számítás
számítás a célmutatók megváltoztatásával
a tõkeérték Ei kamatrugalmassága
kritikus értékszámítás
Részletes információ a Sämling Beruházási controlling képzésérõl >>>
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