ROZWÓJ BIZNESU
Nowa inwestycja, pozyskanie kredytu, warto znać plusy
i minusy pojawiających się możliwości, by wybrać
najwłaściwszą opcję.

POZYSKIWANIE KAPITAŁU I KREDYTU, FINANSOWANIE PROJEKTÓW,
SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

Rozwój biznesu
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Rozwój przedsiębiorstwa wymaga podejmowania nowych inwestycji. Potrzeba sfinansowania
przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych w postaci
finansowania dłużnego wymaga podjęcia szeregu czynności.

Pomagamy Klientom w pozyskaniu finansowania, a w szczególności:
oceniamy możliwości pozyskania finansowania, wyliczymy koszt pozyskania finansowania
w formie dokapitalizowania przez właścicieli bądź pozyskania kapitału dłużnego,
negocjujemy warunki finansowania z potencjalnymi kredytodawcami, doprowadzimy
do ostatecznego ustalenia warunków między stronami,
oceniamy zdolność kredytową i zapotrzebowanie na kapitał,
oceniamy wykonalność projektu na podstawie przygotowanych modeli finansowych,
tworzymy/ weryfikujemy biznesplany, prognozy sprawozdań finansowych pod kątem
pozyskania finansowania zewnętrznego,
przygotujemy dokumentację na potrzeby banków i instytucji finansowych,
w tym pozyskanie funduszy unijnych (skompletujemy dokumenty, przygotujemy prognozy
sprawozdań finansowych, wypełnimy formularze zgodnie z wymogami instytucji
finansowych).

Nasz zespół oferuje kompleksową usługę sporządzenia biznes planu, zawierającego:
opis otoczenia rynkowego dla planowanego przedsięwzięcia,
plan finansowy obejmujący prognozę rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów
pieniężnych, a także kalkulację wartości wskaźników oceny efektywności,
analizę opłacalności inwestycji,
ocenę lokalizacyjną inwestycji,
analizę scenariuszy,
analizę wrażliwości rachunku ekonomicznego na zmianę kluczowych założeń
techniczno-ekonomicznych inwestycji.
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EKSPERTYZY I OPINIE FINANSOWE
Warto mieć świadomość szans i zagrożeń, otworzyć się na nowe możliwości i rozważyć różne
ścieżki działania w każdym biznesie.
Wykonujemy projekty niestandardowe i specyficzne, ściśle dostosowane do potrzeb i celów Klienta.
Przygotowujemy analizy, ekspertyzy i raporty ekonomiczno-finansowe na potrzeby właścicieli, zarządu,
rady nadzorczej. Realizujemy nadzór z ramienia właścicielskiego, wspieramy procesy decyzyjne.

W ramach świadczonych usług udzielamy pomocy w zakresie:
kontroli wykorzystania środków finansowych, kontroli i analizy kosztów, weryfikacji
odchyleń od realizacji budżetu,
weryfikacji i analizy sprawozdań finansowych, realizacji kontraktów, prognoz finansowych,
sprawdzenia danych finansowych raportowanych przez oddziały lub spółki zależne,
niezależnego przeglądu przedsiębiorstwa – due diligence finansowe,
doradztwa w zakresie rachunkowości i możliwości ujęcia zdarzeń gospodarczych
w księgach rachunkowych,
badania poprawności sporządzania sprawozdań finansowych.
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Oferujemy przeprowadzenie:
audytów dochodzeniowych, badania i weryfikacji dokumentacji finansowej pod kątem
podejrzewanych nadużyć i poprawności ujęcia zdarzeń w sprawozdaniu finansowym,
weryfikacji i pomocy w wyjaśnieniu wszelkich podejrzeń dotyczących nadużyć i oszustw
gospodarczych w organizacji,
audytów śledczych mających na celu dochodzenie w organizacji Klienta (spółce zależnej,
bądź grupie spółek zależnych), obejmujące:
badanie i weryfikację dokumentacji finansowej pod kątem wystąpienia
podejrzewanych nadużyć gospodarczych,
badanie wystąpienia nadużyć związanych z niewypłacalnością,
bankructwem i upadłością,
ustalenie powiązań i badanie działalności kontrahentów/ konkurentów.

Przedmiotem naszych usług jest również:
badanie zagrożenia upadłością,
sprawdzanie niewypłacalności/ zdolności kredytowej kontrahentów,
analiza konkurentów,
przygotowanie raportów i opinii branżowych.
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