ЕР консулт и мениджмънт ООД е консултантска фирма, специализирана в
управленското консултиране и управлението на проекти.

Управленско консултиране
Услуга: Oбосновка на необходимостта от банково финансиране
Описание:
Обосновката трябва да даде отговор на следните мениджърски въпроси:
- Какви са възможностите за финансиране на нови инвестиции?
- Как евентуална промяна в търговската политика ще се отрази на оборотния
капитал на фирмата?
- Колко допълнителни средства ще са нужни при очаквано увеличение на
продажбите?
- Каква е способността на фирмата/групата да изплаща кредитите?
- При проблеми с обслужването на дълга, какви са вариантите за неговото
реструктуриране?
- Каква схема на реструктуриране ще гарантира редовното обслужване на
финансовите задължения?
- Какво обезпечение да бъде предложено на кредитора за ползваното
финансиране и какви допълнителни условия за финансиране са приемливи за
фирмата?
- Има ли специализирани схеми по които могат да се ползват преференции?
- Има ли риск от изпадане в неплатежоспособност и кога?
- Каква е оценката на лихвения и валутния риск на дружеството и какви са
възможностите за тяхното адекватно управление?
Ползите от обосновката са в следните направления:
- при осигуряване на ново финансиране – напр. за инвестиции в оборудване,
за оборотни нужди;
- при осигуряване на необходимата информация за банките при провеждане
на ежегодно ревю или при подновяване на оборотни линии;
- при преговори за реструктуриране на дълг;
- при предприемане на конкретни действия за намаляване на цената на
капитала – напр. използване на факторинг, обратен лизинг и др.;
Обхват:
- Финансов анализ на фирмата (рентабилност, цена и структура на капитала,
ефективност на управлението на оборотния капитал, анализ на ключови
коефициенти, оценка на лихвения и валутен риск (12 дни);
- Идентифициране на вариантите за получаване на ново финансиране и/или
за реструктуриране на стари кредити; (1 ден);
- Обосновка за структуриране на сделка (вид кредит, срок, цена, погасителна
схема, използване на схема за подкрепа и т.н.), след вземане на решение от
мениджмънтът (5 дни);
- Прогнозиране на парични потоци и сценариен анализ в четири варианта –
реалистичен/оптимистичен /песимистичен/при нулева печалба (8 дни);
- Съвети при отговори на въпроси, поставени от банкови служители (1 ден);
- Интегриране в общата и във финансовата стратегия на фирмата и изготвяне
на план за действие (3 дни);
Срок:
За изготвянето на обосновката ще са необходими 30 консултантски дни.
Срокът за приключване е в рамките на един месец от получаването на
необходимата информация при ангажиране на екип от двама консултанта.
Цена:
3 000 лв. без ДДС, платими 50% авансово и 50% в тридневен срок след
предаване на обосновката.

Контакти:
ЕР консулт и мениджмънт ООД
тел. 0878 700387
office@er-consult.com
www.er-consult.com

Нашите предимства
Екип
Експерти с дългогодишен опит в
бизнес планирането и
разработването на проекти.

Експертиза
Познаване на моделите за оценка
на кредитоспособността на шестте
водещи български банки:
УниКредит Булбанк, ДСК, ПИБ,
ОББ, Райфайзенбанк и Пощенска
банка.

Познаване на бизнеса
Опитът на нашите консултанти в
над 30 сектора от икономиката е
предпоставка за успех при
идентифициране на специфичните
рискове, както за предлагане на
адекватни решения на нуждите и
проблемите на клиента.

