
Finansų mokymai 
(ne finansininkams)

Pasirinkite tinkamą sprendimą, kad suteiktumėte 
savo organizacijai daugiau galimybių. Išvenkite 
sudėtingumo, pritaikykite paprastumą.



AKTUALI PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAI
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Mūsų mokymų programa suteikia galimybę 
efektyviai įgyti finansines žinias ir patirtį, kuri 
įgalina mokymų dalyvius suvokti, kaip ir kokia 
apimtimi jų kasdieniniai sprendimai įtakoja 
finansinius rezultatus, finansinius rodiklius ar 
pinigų srautus.

Mūsų mokymų dėka, kasdieniniai sprendimai, 
įtakojantys įmonių finansinę būklę, pelningumą, 
likvidumą, apyvartinio kapitalą ar pinigų srautus 
tampa suprantami visų padalinių darbuotojams.

Mes naudojame keletą mokymo stilių, kartu 
išlaikant dėmesį ties finansine informacija, kad 
mokymų dalyviai galėtų sėkmingai įsisavinti 
informaciją jiems priimtiniausiu būdu. Vaizdinės 
informacijos naudojimas, savarankiškas veiksmų 
atlikimas padeda dalyviams atrasti anksčiau 
nematytus finansinius ryšius, nes jie visos 
programos metu manipuliuos finansine informacija 
bei taikys ją praktikoje.

Finansinio turinio informacijos turėjimas ir 
valdymas žmonėms turintiems ribotą finansinį 
raštingumą nesuteikia pilnos vertės organizacijai 
(pvz.: Pardavimų ir Tiekimo srityje, Vadyboje ir 
Lyderystėje).

Tai reiškia, kad daugelis kritinių verslo sprendimų 
yra priimami remiantis nepilna informacija, o tai 
gali lemti vertingų verslo galimybių praradimą ar 
net pakenkti organizacijai...  

Esame pasirengę atsiskleisti finansams ir juos 
pateikti vaizdinėmis priemonėmis.



INTERAKTYVUMAS
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Jei ieškote tradicinio dėstytojo, kuris pasakotų viską 
apie finansus, tikriausiai mes būsime ne tie, kurių 
jūs ieškote.

Mūsų metodas perduodant žinias nėra grindžiamas 
vien tradiciniu požiūriu: 

Dėstytojas                Studentas/mokinys, ar 

Pranešėjas Klausytojas.

Mes esame įsitikinę interaktyvumo ir pačių dalyvių 
įgyjamos finansų patirties nauda, o ne klausymosi 
tų, kurie vien kalba.

Nepriklausomai nuo verslo srities mūsų mokymosi 
patirtis yra interaktyvi, paprasta ir smagi. 



FINANSAI – SMAGU, FINANSAI – NENUOBODU
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Programos pagrindas – finansinių ryšių suvokimas.  
Šis supratimas būtinas dirbant su įvairia 
informacija kasdieniniame darbe. Ši finansų 
pagrindų ir finansų analizės programa unikali tuo, 
kad naudoja spalvas ir formas finansinių ryšių 
supratimui įtvirtinti. Spalvos ir formos leidžia greitai 
vizualiai suprasti esmę, tuo būdu įsiminti ir įtvirtinti 
žinias apie finansinius ryšius. Tokiu būdu ši 
programa „sulaužo“ stereotipą:

Finansai - sunku 

Finansai - nuobodu

Formuojamas noras žinoti. 



KAIP TAI VEIKIA?
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Analizuodami finansines ataskaitas ir valdydami 
simuliuojamas įmones mokymų dalyviai vysto savo 
įsiklausymo, bendradarbiavimo ir bendravimo 
įgūdžius – gebėjimą konstruktyviai bendrauti 
finansiniais klausimais suprantama kalba.

Mokymasis tampa pramoga bei varžybomis: 
dalyviai lygina savo sprendimus su kitų komandų, 
sprendžiančių panašias problemas, sprendimais 
bei pasiekimais.  Atmosfera – pozityvi, dalykinė, 
tačiau nenuobodi, nes dalyviai tampa aktyvūs, 
nuolat įtraukiami į diskusijas, sprendimų 
priėmimus ir tokiu būdu veiksmingai įsisavina 
naujas žinias.



Verslas plėtojamas metų metais, tarptautinis 
verslas auga, įmonės keičiasi, tačiau būdai, kaip yra 
stebima finansinė informacija nesivysto tuo pačiu 
greičiu. Kai reikia tiek daug nuveikti, turi būti 
efektyvesnis būdas stebėti, įvertinti ir palyginti 
finansinę informaciją. 

Tai ir yra šios mokymų programos išskirtinumas.

Mūsų vaizdinės analizės galimybės įgalina 
darbuotojus analizuoti ir pritaikyti finansinę 
informaciją greičiau ir tiksliau. 

Mūsų mokymo metodas taiko kognityvaus
mokymosi metodą, kai naudojama ir kairiojo ir 
dešiniojo smegenų pusrutulių veikla. Mes 
sukuriame „radau!” momentą.  Mūsų metodai ne 
tik suprantami, juos atsimenama ir jie sėkmingai 
taikomi!
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Kognityviniai tyrimai rodo, kad vizualizacija leidžia 
lengviau, greičiau įsisavinti naujus įgūdžius.

Iš esmės tai yra pagrindžiama mūsų smegenų 
veikimu, t.y. kodėl mūsų matomas vaizdas mums 
pasako daug daugiau, nei tūkstantis išgirstų žodžių 
(ar skaičių).

Vizualinis informacijos pateikimo požiūris atveria 
galimybes suprasti finansus visiems, o ne tik skaičių 
mylėtojams.

PAPRASTA SUPRASTI – PAPRASTA ATSIMINTI



HOLISTINIS POŽIŪRIS
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Visi, kurie studijavo universitete finansus, žino, kad 
taikomas tradicinis požiūris prasideda nuo 
smulkmenų ir baigiasi bendromis stambesnėmis 
dalimis.

Mes manome, kad teisingas kelias yra priešingas -
nuo holistinio požiūrio iki smulkmenų.

Žinant, kaip skirtingos dalys įsitenka į didesnį 
matomą vaizdą, sukuriamas ir aktualumas, ir 
pasitikėjimas savimi.



ŽAIDIMAI
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Mokymasis turi būti įtraukiantis ir įdomus. Jei jūsų 
mokymosi diena baigiasi galvos skausmu, tuomet 
vargu ar jūs pilnai įsisavinote dėstomą dalyką.

Žaidimų pagalba žmonės įgauna žinias su šypsena. 

Mūsų verslo žaidimai yra sudėtinė mokymų dalis, 
kuri suteikia papildomas žinias ir patirtį, bei 
galimybę mokymų dalyviams patiems patirti tiek 
verslo nesėkmę, tiek sėkmę. 



MOKYMŲ PROGRAMOS TIKSLAI
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○ Geresnis finansinių ataskaitų skaitymas ir 
vertinimas, įgalinantis identifikuoti pagrindinius 
verslo ir finansinės rizikos faktorius.

○ Finansinių rodiklių supratimas ir analizė, 
pritaikymas praktikoje.

○ Pinigų srautų supratimas ir jų prognozavimas. 
Priimtų sprendimų įtakos ateities pinigų 
srautams numatymas.

○ Efektyvus ir sklandus finansinės informacijos 
komunikavimas klientui, kolegai, vadovui, tiekėjui 
ar ...., taip sukuriant papildomą vertę 
organizacijai. 

o Ugdykite pasitikėjimą komunikuojant 

finansinę informaciją

o Įtraukite savo organizaciją į skaičius ir jų 

valdymą

o Smagus, vizualus, veiksmingas ir 

išmatuojamas mokymasis



VIDINĖ PERSPEKTYVA – IŠMOK PAMILTI SKAIČIUS

Sudominkite savo

organizaciją skaičiais
„Sudominimas“ ir „Finansai“ yra žodžiai, kuriuos 
retai girdite tame pačiame sakinyje. Tikriausiai 
dalyvavote vienoje ar dviejose finansinėse 
prezentacijose, kurios visiškai nesudomino ir 
nebuvo naudingos. Mūsų pažadas jums ir jūsų 
organizacijai yra: „Nauja finansų perspektyva“. 
Tačiau ką tai reiškia?

Visas įmones ir organizacijas formuoja žmonės .... 
ir tai, ką veikia darbuotojai, lemia verslo sėkmę. 
Tinkami žmonės, kurie sutelkia dėmesį į teisingus 
dalykus, pasieks reikiamus rodiklius. Tačiau 
norėdami elgtis teisingai, jie turi suprasti, kaip jie 
gali daryti įtaką verslo finansams. Dažnai problema 
prasideda būtent šioje vietoje.

.
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Finansines ataskaitas ir rodiklius dažniausiai kuria 
finansų profesionalai. Ne finansų valdytojams (pvz.: 
Vadovams) šios finansinės ataskaitos gali būti 
beveik nesuprantamos, todėl jos nepasiekia tikslo. 
Problema kyla, kai ataskaitos nėra laikomos 
pagrindiniais rodikliais, o „kaip administracinė 
našta, trukdanti mano kasdieniam darbui“. 

Bet tai galimai lengvai pakeisti. Mūsų siūlomas
mokymų metodas meta iššūkį tradiciniam 
finansinės verslo informacijos komunikavimo 
būdui. Mūsų mokymo metodas įgalina visus 
suprasti kaip viskas yra tarpusavyje susiję. Mūsų 
požiūris suteikia galimybę įtraukti visus dirbančius, 
tiek komercinėse įmonėse, tiek pelno 
nesiekiančiose organizacijose. Kad tai veiktų, reikia 
būti pasiruošusiems mesti iššūkį tradiciniams 
mokymų metodams, bei ieškoti paprastesnių 
sprendimų ir mąstyti skirtingai!



IŠORINĖ PERSPEKTYVA – UGDYK SAVO PASITIKĖJIMĄ

Ugdyk savo

pasitikėjimą kalbėti 
finansų kalba
Kasdieniame versle dažnai susiduriama su 
situacijomis, kai yra reikalingas pasitikėjimas 
turimomis finansinėmis žiniomis.

Tiekimo specialistai turi užtikrinti, kad tiekimo 
kainos ir sąlygos atitinka reikalavimus. Jie taip pat 
turi įsitikinti, kad tiekėjas yra pajėgus įvykdyti savo 
įsipareigojimus, nes griūnanti tiekimo grandinė gali 
skausmingai atsiliepti gamybai ilgam laikui. Siekiant 
identifikuoti riziką ir iššūkius yra reikalingas tiekėjo 
verslo ir finansinės būklės supratimas.
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Pardavimų specialistai turi būti tikri, kad gali 
suformuoti ir aptarinėti savo siūlomų paslaugų ir 
produktų finansinę vertę. Kai pardavimų 
specialistai sugeba perkelti diskusiją apie 
produktus į klientų finansinius veiksnius ir jų 
„skaudžias“ vietas, susidomėjimas siūlomu 
produktu ar paslauga išauga. Pokalbio išplėtimas 
iki finansinės įtakos ir veiksnių yra raktas į sėkmė 
įgyvendinant pardavimų tikslus, bei paties 
pardavimo ciklo sutrumpinimą. Mes visi žinome, 
kad trumpi pokalbiai retai kada parduoda ...

Finansų patarėjai veikiantys finansinių paslaugų ir 
bankų sektoriuje nuolatos siekia rasti būdų būti 
arčiau klienų, tapti jų verslo partneriu. Bankininkui 
tai reiškia, kad patarimai klientui tampa svarbiausia 
dalis. Pridėtinė vertė kuriama įgalinant geresnį 
komunikavimą ir matomumą aptariant paslaugų 
kainas ir nuolaidas!



KLIENTAI BALTIJOS ŠALYSE IR SVETUR
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50 dalyvių

UAB Medicinos bankas 
komercinis bankas 
veikiantis Lietuvoje.

Virš 200 dalyvių

AB SEB Bankas yra 
vienas iš didžiausių 
komercinių bankų 

Lietuvoje. 

SEB Grupė.

50 dalyvių

Bankas kuris baigė 
komercinio banko 
paslaugų teikimą 
Lietuvoje 2019 m.

Danske Bank Grupė

SEB padalinių Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje 

skyrių vadovai.

180 dalyvių

Darbuotojams  
dirbantiems pardavimų 

srityje SAP mokymų 
akademijoje 

įsikūrusioje San 
Ramone, Kalifornijos 

valstija. 

24 dalyvių
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100 dalyvių

Vienas didžiausių 
mažmeninės prekybos 
tinklų Lietuvoje turintis 
virš 230 parduotuvių 67 

miestuose — antras 
pagal dydį mažmeninės 

prekybos tinklas 
Lietuvoje.

REWE Grupė

80 dalyvių

UAB „Eltel Networks“ 
yra viena iš 

lyderiaujančių Šiaurės 
šalių komunikacijos ir 

elektros tinklų paslaugų 
dukterinė įmonė.

Eltel Grupė

60 dalyvių

UAB Douglas LT tai 
Europoje veikiančio 

pirmaujančio 
kosmetikos ir 

parfumerijos tinklo 
padalinys Lietuvoje.

The Parfümerie
Douglas Grupė

24 dalyvių

Nepriklausoma 
nacionalinė reguliavimo 
institucija, reguliuojanti 

energetikos srityje 
veikiančių ūkio subjektų 

veiklą ir atliekanti 
valstybinę energetikos 
sektoriaus priežiūrą.

40 dalyvių

Įvadinis mokymas 
KPPAR nariams

KLIENTAI LIETUVOJE



info@ideso.consulting
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