BePRO-Seminar#319

Optimizing Financial Analysis With MS Excel

BeProfessionalTheClub®

Pokok-Pokok Bahasan

1. The Basic Financial Statement

PT. Proesdeem Indonesia Utama
46th-50th Floor Wisma 46
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1
Jakarta 10220
Tel
: +62 21 574 8889
Fax
: +62 21 574 8888
M/SMS/WA : +62 8815608163
Email
Websites

: info@beproseminar.com
: http://beproseminar.co
http://beproseminar.com

Tentang BeProfessionalTheClub®
BeProfessionalTheClub® dan CareerTrackTraining® adalah divisi pelatihan
manajemen dari PT.Proesdeem
Indonesia—lembaga konsultan
manajemen yang sejak tahun 1995
memfokuskan kegiatannya pada
penyelenggaraan pelatihan profesional.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack Training dan
BeProfessionalTheClub senantiasa
memadukan aktualitas dan kualitas
kurikulum (modul) pelatihan, pelayanan
yang prima, dan kapabilitas instrukturnya.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh
CareerTrack dan BePRO senantiasa
mengacu pada perkembangan mutakhir
dalam pengelolaan perusahaan yang saat
ini berorientasi kepada terciptanya good
corporate governance.
CareerTrack dan BePRO sejak berdiri
tahun 1995 senantiasa berusaha
mempertahankan kualitas professional
training yang tinggi dengan menerapkan
adanya check dan control, sehingga
professional training yang
diselenggarakan dapat
• menjawab kebutuhan para peserta
secara komprehensif dan dengan
pendekatan aplikatif
• memfokuskan terhadap solusi yang
spesifik dan relevan terhadap
perkembangan terkini
• memberikan aspek teknik dan
aplikatif yang dibawakan oleh para
instuktur yang mumpuni
• memfasilitasi kebutuhan soft skill
dalam pengembangan karir dan
bisnis
Melalui professional traning, CareerTrack
dan BePRO dapat membantu perusahaan
yang ingin berkembang ataupun
memperkuat posisi strategisnya dengan
memberikan expertis yang dapat
meningkatkan kemampuan dalam
• Mengelola prioritas secara efektif
• Membangun budaya kerja yang
produktif
• Meningkatkan job value
• Menyelaraskan kemampuan dengan
perkembangan serta kebutuhan
terkini
• Menciptakan proses, dan professional
terbaik bagi perusahaan.
Web Service Links:
www.careertrack.training
www.lpai.co.id
www.theitmp.com
www.lpmsp.org
www.proesdeem.co.id

a. Memahami bentuk dan tujuan laporan keuangan,
neraca, rugi laba dan arus kas
b. Laporan Keuangan dalam Excel
c. Hubungan antara multi worksheet
d. Memanfaatkan Excel’s outline tools

Seluruh Keputusan
Perusahaan selalu mengacu
pada Financial Analysis, dan
kerapkali dilakukan dengan
cepat dan harus tepat.
Microsoft Excel merupakan
tools yang popular dalam
membantu analisa laporan
keuangan. Pada pelatihan ini
para peserta akan membahas
bagaimana mengoptimalkan
penggunaan excel serta
sekaligus memahami analisa
financial.
Tujuan Pelatihan
1. Memahami analisa financial seperti analisa
laporan keuangan hingga menilai bonds
2. Memahami teknik aplikatif dalam melakukan
analisa dengan excel
3. Mengoptimalkan analisa keuangan dengan

2. The Cash Budget

a. Memahami bentuk dan teknik dalam
membangun cash budget
b. Mengoptimalkan penggunaan excel dalam
mengelola cash budget
c. Memanfaatkan fasilitas “scenario manager”
dalam membuat beberapa asumsi yang berbeda
d. Fasilitas excel lainnya

3. Financial Statement Analysis Tools

a. Memahami ratio analysis
b. Memahami teknik perhitungan dengan
menggunakan laporan rugi laba dan neraca
c. Arti dan analisa ratio serta teknik dalam
mengevaluasi kinerja
d. Economic profit

4. Financial Forecasting

a. Membuat proforma financial statement dengan
metode percent of sales
b. Memanfaatkan fungsi excel TREND dalam
membuat forecast
c. Memanfaatkan fungsi excel regression analysis

5. Break-Even and Leverage Analysis

a. Memahami variable, fixed cost, dan break even
analysis
b. Memahami business dan financial risk
c. Memanfaatkan fasilitas excel dalam
menganalisa. Seperti DOL, DFL dan DCL

6. Valuation and Rate of Return

a. Memahami Time Value of Money
b. Memahami Capital Asset Pricing Model
c. Aplikasi CAPM untuk perhitungan stock dan
bonds dengan menggunakan excel
d. Perhitungan Weighted Averaga Cost of Capital
dengan excel

7. Capital Budgeting

a. Memahami teknik perhitungan dengan Excel
(NPV, IRR, PI dan MIRR)
b. Mengoptimalisasi perhitungan dengan excel
c. Scenario Analysis dengan excel

Your Schedule

Location

Investment/
Person*)

January 17-19, 2017

Bandung

IDR 6.750.000

March 07-09, 2017

Jakarta

IDR 6.750.000

May 22-24, 2017

Bandung

IDR 6.750.000

July 19-21, 2017

Jakarta

IDR 6.750.000

Metode

Sept 05-07, 2017

Yogya

IDR 6.750.000

November 15-17, 2017

Jakarta

IDR 6.750.000

Pelatihan ini akan menggunakan metode workshop

*Exclude Tax, Transportation & Accommodation

fasilitas skenario
4. Memahami cara mudah penyajian laporan
dalam bentuk graphic, table dan sebagainya

dimana para peserta akan secara langsung diberi
kesempatan mengaplikasikan cara-cara melakukan
analisa keuangan dengan menggunakan program
aplikasi Microsoft Excel.

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:
Jakarta: 46th-50th Floor Wisma 46 − Jl. Jend Sudirman
Kav.1− Jakarta 10220, Sofyan Hotel Group, ASTON
Hotel Group atau hotel lainnya;
Bali: B-Hotel atau hotel lainnya;

Siapa yang Menjadi Peserta?
Pelatihan ini dapat diikuti oleh staf profesional
bidang finance/acconting yang ingin memiliki basic
ketrampilan yang memadai dalam mengaplikasikan
MS Excel secara maksimal untuk menunjang
terlaksananya pekerjaan sehar-hari khususnya
yang berkaitan dengan analisa laporan keuangan.
Related Topics:
Developing Budget Using MS Excel
Managing Project Using Microsoft Project
Strategic Business & Financial Analysis

Bandung: KAGUM Hotel Group / ASTON Hotel Group
atau hotel lainnya.
Yogyakarta: ASTON Hotel Groups atau hotel lainnya.
Perubahan lokasi/tempat akan dikonfirmasikan melalui
undangan seminar.
Jumlah peserta minimal (kecuali ditentukan lain) untuk
pelaksanaan di Bali 9(sembilan)orang, Yogya 7(tujuh)
orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang
sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum
pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari
ketentuan minimal tersebut maka keputusan
pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak
untuk mendapatkan solusi terbaik.
Bila Anda menginginkan judul training, jadwal dan
lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di
atas silahkan hubungi Service Center kami melalui
Tel: 021-574-8889, Fax: 021-574-8888, Mobile
Phone/SMS/WA: 08815608163 atau email:
info@beproseminar.com atau
beproseminars@gmail.com
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