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Strateško modeliranje
Strateško modeliranje vodjem financ pomaga pri hitrem analiziranju
posledic negotovih razmer ter učinkov nenehnih sprememb v
poslovnem okolju. Gre za vodstveno rešitev, ki ponuja vgrajene
zmožnosti, oblikovane posebej za reševanje problemov, s katerimi se
srečujejo vodje financ.
Pridobite popolno sliko, kako glede na različne simulacijske modele
spremenjene razmere vplivajo ali šele bodo vplivale na vaš denarni tok,
likvidnost, bilanco ter izkaz poslovnega uspeha. Raziščite potenciale
združevanja in prevzemanja podjetij ali prestrukturiranja dolgov.
Bliskovito hitro uskladite finančne načrte ter pravočasno izvedite
ofenzivne in defenzivne taktike za povečanje odpornosti podjetja ter
ohranjanje uspešnosti tudi v času, ko vlada negotovost.

Strateško modeliranje je prav tista upravljavska rešitev,
ki jo vodje financ potrebujejo za popoln rezultat.
Strateško modeliranje predstavlja izboljšano različico korporativnega finančnega
planiranja. Vzpostavlja temeljne sposobnosti, potrebne za napovedovanje poslovnih rezultatov v nepredvidljivem okolju.
Zasnovano je na pristopu izgradnje načrtov
po različnih scenarijih, pri čemer obvladovanje scenarijev prenaša na povsem novo
raven. Oblikovano je posebej za vodje in
strokovnjake, ki se ukvarjajo s financami na
strateški ravni. Omogoča jim, da praktično
v trenutku preverijo, kakšen bodo, glede na
različne simulacijske modele, denarni tok,
likvidnost, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Kristalno čiste slike so na voljo
takoj in ne glede na to, koliko simulacijskih
modelov se uporabi.
Napredno misleči vodje financ gredo že
sedaj naprej od priprave izkaza poslovnega
izida – že kratkoročno bodo njihovemu
zgledu zagotovo sledili tudi ostali. Najvišjemu vodstvu zagotavljajo vpoglede v
optimalno strukturo kapitala, upravljanje
dolga, modeliranje rasti prek združevanja in
prevzemanja, vpliv kreditne sposobnosti na
zadolževanje ter načrtovanje davkov.

Nekaj primerov strateških vprašanj, na
katere dobite hitre odgovore:
• Kakšen bo učinek po različnih scenarijih glede na število zaposlenih
in višino plač, vključno z dopusti,
odpuščanji in zamrznitvijo plač?
• Ali naj upoštevamo aktivnosti
zdru-ževanja in prevzemanja ali
prodaje premoženja? Kakšen bo
učinek?
• Kakšen vpliv na denarna sredstva
ima izposojanje in vračanje
denarja, izplačevanje dividend,
problemi z delnicami ali ponovni
odkupi?

Zakaj uporabiti strateško modeliranje?
Že pripravljene zmožnosti, ki služijo zahtevam vodij strateških financ.

Uskladitev strategije

1

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s finančnim modeliranjem, lahko uporabijo vgrajene zmožnosti finančnega obveščanja za preverjanje učinkov kaj-če strateških scenarijev na finančne izkaze. Finančni
modelarji konsolidirajo raznovrstne scenarije kaj-če modelov za različne produktne segmente, oblike podjetij in načrtovane projekte, s čimer podajo poslovni pogled na dolgoročen finančni načrt.
Takšni “strateški” načrti vzpostavljajo osnovo za določanje ciljev v operativnih načrtih – od spodaj
navzgor – ki se pripravljajo kot del običajnega procesa letnega načrtovanja. Ker se strateško
modeliranje tesno povezuje z operativnimi načrti, se naknadne spremembe v napovedih na
operativni ravni samodejno prenesejo v dolgoročne strateške modele. To pa zagotavlja integriteto zaključenega načrtovalnega kroga.
Pod črto: Strateško planiranje usklajuje strategijo z operativnimi načrti prek nastavljanja
pomenljivih ciljev, izvajanja hitrih analiz finančnega učinka ter vizualizacije, osredotočene
na kritične metrike, potrebne za sprejemanje odločitev.

Simulacija poslov
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Specifična sposobnost Strateškega modeliranja je funkcionalnost Obdobje posla. Ta omogoča
simulacijo vplivov na organizacijo, ki jih imajo, glede na čas transakcij, združitve, prevzemi ali
odprodaje. Tako se prihrani veliko časa in seveda stroškov morebitnega vključevanja zunanjih
izvajalcev za razvoj podobnih scenarijev.
Qubixovo Strateško modeliranje zaobjema napredne napovedne algoritme, na primer za
simulacije Monte Carlo. S tem finančnim oddelkom poenostavlja uporabo probalističnega
pristopa pri modeliranju tveganj ter ugotavljanju verjetnosti pojava specifičnih izidov. Ta
zmožnost omogoča izbiro cele vrste možnih vhodnih vrednosti za ključne faktorje posla ter nato
poganjanje na tisoče preizkusov ali simulacij za ugotavljanje več možnih rezultatov.
Pod črto: S podporo različnim metodam določanja načinov obravnave finančnih presežkov in
primanjkljajev zakladniki oblikujejo strategije za zmanjšanje stroškov financiranja.

Brošura Strateško modeliranje
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Upravljanje dolga
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Strateško modeliranje vključuje inovativne zmožnosti, ki uporabnikom omogočajo kreiranje
dolžniških instrumentov s fiksno ali variabilno obrestno mero, kot so obveznice in terminska
posojila. Hkrati, tako rekoč v nekaj sekundah, ustrezno posodobijo finančne izkaze. Sposobnost
takšnega obvladovanja dolžniških instrumentov prinaša občutne časovne prihranke ter odpravlja
tveganja napak ali opustitev.
Izračunavanje stroškov dolga na osnovi mesečne, četrtletne ali katere koli druge frekvence
odplačevanja obresti in glavnice je izredno preprosto. Finančni oddelki lahko samodejno
pridobivajo natančne izračune tekočega dolga in pripadajočih obresti kot tudi amortizacijo premij
obveznic, diskontov ter stroškov izdaje.
Pod črto: S podporo različnim metodam določanja načinov obravnave finančnih presežkov in
primanjkljajev zakladniki oblikujejo strategije za zmanjšanje stroškov financiranja.

Stroški upravljanja financiranja
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Strateško modeliranje podpira upravljanje financiranja, ki pomaga pri optimizaciji strukture
kapitala in strategije zakladništva. To se dosega prek nastavitev, ki omogočajo določanje
prioritetnega reda, kako so financirani denarni primanjkljaji (na primer prodaja vrednostnih
papirjev, črpanje revolving kreditov, izdaja komercialnih zapisov, dolgoročnih dolgov ali lastniškega kapitala). Enake nastavitve se uporabljajo pri izkoriščanju denarnih presežkov (recimo
poravnava dolga, ponovni odkup lastnih delnic, izplačilo dividend, nakup vrednostnih papirjev).
Pod črto: S podporo različnim metodam določanja načinov obravnave finančnih presežkov in
primanjkljajev zakladniki oblikujejo strategije za zmanjšanje stroškov financiranja.

Brošura Strateško modeliranje
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Avtomatizirano in povezano finančno načrtovanje
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Strateško modeliranje avtomatizira najbolj pogoste izračune finančnih poročil ter gibanje dobička
in izgube. Aplikacija recimo vsebuje povezane izkaze, kot so poslovni izid, bilanca stanja in izkaz
denarnih tokov. Bilanca stanja se samodejno oblikuje glede na denarne pozicije, ki se izpeljejo iz
izkaza denarnih tokov.
Poleg tega je Strateško modeliranje tesno povezano z ostalimi jedrnimi načrtovalnimi procesi in
poročevalskimi aplikacijami Oracle, vključno z načrtovanjem kapitala, projektov in strateškega
načrtovanja delovne sile. Ta integracija oddelkom financ dopušča hitro in enostavno prenašanje
podatkov od operativnih proračunov oziroma načrtov v strateške načrte.
Pod črto: Strateško modeliranje odpravlja potrebo po prilagojenih aplikacijah, razvitih posebej
za posameznega uporabnika in samo za ozko določen namen. Vgrajena finančna logika in
zmožnost tesnega povezovanja strateških načrtov in ciljev z operativnimi načrti opremljata
finančne oddelke z novo platformo za izboljšanje poslovne uspešnosti.

Strateško modeliranje Q.Accelerator™
Ker želimo našim strankam pomagati pri hitrem ustvarjanju poslovnih koristi s Strateškim
modeliranjem, smo oblikovali paket uvedbe s katerim:
•
•
•

dodate Strateško modeliranje v vaše sedanje okolje Oracle Enterprise Performance
Management za podporo pri poslovnem in finančnem načrtovanju*;
naučite vaše ekipe, kako kar najbolj izkoristiti orodja, ki temeljijo na scenarijih uporabe;
zgradite svoj prvi strateški model.

Strateško modeliranje Q.acceleratorTM vam pomaga odkrivati kritične odgovore na vprašanja
kaj-če in ustvarjati priložnosti za povečanje vrednosti lastnikom oziroma delničarjem. Z novimi modeli
in vpogledi transformirate poglede in odločitve najvišjega vodstva, uprave ter zunanjih deležnikov.
Strateško modeliranje vodjem financ ponuja digitalni kokpit za usmerjanje podjetja proti uspešnosti.
* V kolikor še nimate vzpostavljenega okolja za poslovno in finančno načrtovanje Oracle EPM se pripravi
posebna akcijska ponudba za licence in uvedbo.
Za več informacij in nadalnje korake obiščite: www.qubix.com/strategic-modeling
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