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Модул 3 – Поддържане на вашия бизнес 
 
Въведение в Модул 3 

Модул 3 се фокусира върху три основни области:  

• Възможностите и рисковете, които са под контрола на 

собственика/мениджърите и трябва да бъдат разглеждани чрез интелигентното 

фино регулиране на вашия основен бизнес модел.  

• Рискове, свързани с търговската среда и активите на вашия бизнес, които трябва 

да бъдат смекчени чрез подходяща застраховка и обезщетение.  

• Разбиране на значението на стратегиите за излизане от пазара в бизнеса 

 

В този модул ще научите как да прецизирате систематично вашия бизнес/финансов 

модел, за да представите най-добрия устойчив план за вашия бизнес. Ще ви даде 

възможност информирано да отговорите на възможностите и заплахите, пред които е 

изправен вашият бизнес*. Модул 3 ви превежда през систематичен процес на 

подобрение на печалбите и паричните потоци, като използва приложение за 

моделиране, за да тества процеса в реалистични финансови/бизнес симулации. В него 

се разглеждат стратегиите за намаляване на риска, излизане от кризата и ценни данни 

за това как ще бъде оценяван вашият бизнес от съветници, инвеститори и кредитори. 

*Трудни за предвиждане заплахи от външни влияния/събития (политически, икономически, социални, 

технологични, правни и екологични промени) са разгледани подробно в Модул 1) 

Целта на този модул е да можете да използвате съответната 
информация, за да: 

1. Прилагате систематични стратегии за печалба и паричен поток, за да защитите 

жизнеспособността и бъдещия успех на вашия бизнес.  

2. Изброявате основните бизнес дейности, които изискват текущо измерване.  

Очаквани резултати от обучението: 

Знания 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Назовавате тези елементи в рамките на вашия контрол, които определят 
оцеляването и успеха на вашия бизнес. 

2. Разбирате как могат да се използват системни процеси за генериране на печалба. 
3. Разпознавате външни влияния, които са извън вашия контрол и които могат да 

застрашат бизнеса ви. 
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4. Разбирате значението на оборотния капитал 
5. Опишете практическите бизнес политики за ефективно управление на 

наличностите и кредитите. 
6. Изброявате начини за защита срещу несгоди и смекчаване на загубите.  
7. Научите за съотношенията, които професионалистите ще използват за оценка на 

финансовите прогнози 
8. Разбирате защо заемодателите често използват два различни начина за 

измерване на ликвидността.  
9. Разбирате как генерирането на печалба и паричният поток понякога могат да 

бъдат в конфликт, и как да постигнете най-добрия баланс за вашия бизнес.  
10. Разбирате необходимостта от стратегии за изход 
11. Идентифицирате най-жизнеспособната стратегия за излизане за вашия бизнес 

 

Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Проучвате това, което се случва с печалбата и паричния поток, когато промените 
показателите в бизнес модела си.  

2. Настройвате прецизно вашия бизнес модел, за да дадете на предприятието си 
най-добрия шанс за оцеляване и успех.  

3. Изтеглите и използвате шаблон с насоки, за да извършите одит на конкретните 
опции, с които разполагате, за да поддържате и подобрявате рентабилността и 
паричния поток на вашия бизнес.  

4. Определяте ключовите показатели, които ще трябва да наблюдавате и 
контролирате, за да защитите ликвидността на бизнеса си.   

5. Изготвяте план за избягване на риска/застраховка, съобразен с мащаба и 
стойността на активите на бизнеса и реалистично очакваните опасности.  

6. Изготвяте реалистична стратегия за изход 

 
Учебна програма 
Модул 3 е разделен на 6 части   
Част 1 – Въведение и общ преглед на модула 
Част 2 – Как да генерираме печалба 
Част 3 – Как да не ни свършат парите 
Част 4 – Как да използваме анализ на съотношението за извършване на информирани 
оценки на ефецтивността на бизнеса 
Част 5 - Как да намалим риска 
Част 6 – Стратегии за изход 
Освен това има шаблони за изтегляне, които ще ви помогнат да организирате полезна 
информация за вашите бизнес планове и прогнози. 
 
Продължителност на модула: приблизително 180 минути 


