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ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Създаване на стойност за акционерите

Производствена компания

Клиентът, глобална производствена компания, сменя своята стратегия: от фокус върху обема тя преминава към 
фокус върху добавената бизнес стойност. Една година след началото на промените комуникацията и прилагането 
на този подход са подпомогнати чрез бизнес симулацията на Celemi - Apples&Oranges™. Програмата успешно 
подпомага усилието на компанията да установи ценностно ориентирана култура сред своите служители и ѝ дава 
предимството, което я прави различна на пазара.

Добавената бизнес стойност е в центъра на всички решения
Концепцията на добавената бизнес стойност е базирана на факта, че стойност за акционерите се създава само 
тогава, когато нетната оперативна печалба след данъчното облагане е по-висока от стойността на вложения 
капитал. С цел да повиши фокуса си върху стойността на акциите, компанията въвежда концепцията за добавената 
стойност като най-важен измерител на производителността. Съответно чрез преместване на фокуса към акционерите, 
настоящото и бъдещо изпълнение на концепцията става тясно свързано с цената на акциите. Днес добавената 
бизнес стойност е в основата на всички големи бизнес решения в компанията. 

Ето защо служителите трябва не само да се идентифицират с идеята на този подход, но и да имат правилно 
разбиране за това как действа бизнесът и какво предизвиква генерирането на добавена бизнес стойност.

В компанията биват предприети интензивни мерки за налагане на новата концепция – използват се много обучения 
и разнообразни комуникационни техники. Въпреки това се установява, че посланието не е достигнало до всички 
хора, особено до онези, които не са запознати или чиято работа не свързана с финансовите концепции. Оказва 
се, че традиционните начини на комуникация са частично успешни. Тогава клиентът решава да използва като 
инструмент бизнес симулация на Celemi, която да гарантира, че служителите ще добият мотивацията активно да се 
включат в процеса на внедряване на новата концепция в практиката.

Комуникиране на новата концепция
С цел да се внедрят успешно новите цялостни фундаментални разбирания на компанията за финансовите принципи 
е нужно да бъдат установени ключовите за бизнеса индикатори.

В рамките на 3 месеца се разработва поръчковата 
версия на бизнес симулацията Celemi Apples & Oranges™. 
Благодарение на уникалната методология на Celemi този 
инструмент интегрира в себе си както концепцията за 
добавената стойност, така и ключовите за бизнеса на 
клиента показатели.  

Изцяло практически, методът дава възможност на екип 
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от четирима души да управлява компанията. Основавайки своя компания, участниците симулират създаване на 
стойностен поток на поръчки, продукти/услуги и продажби за 3-годишен период от време.

Резултатите се формират на база следните фактори: приходите и разходите; баланса; изчисления паричен поток; 
прилагането на концепцията за добавената стойност. Задачата на всеки екип е да оптимизира част от капитала 
и да подобри бизнеса си в посока увеличаване на дохода, което води до увеличаване и на добавената стойност.

Във втората част на програмата участниците излизат от модела на компанията и прилагат своите нови знания в 
специфични аспекти от техния собствен бизнес. Те дискутират идеи за подобряване и план за действие, основани 
на последните данни за добавената стойност в техния бизнес.

Навлизане в сферата на финансите
Целева група за симулация Apples & Oranges™ са всички служители на клиента, които имат значително въздействие 
върху създаването на добавена стойност в компанията. Участниците се формират от кръстосано функционални 
екипи. Всеки от тях открива “голямата картина“ на това как стойностните потоци в компанията наистина работят 
и опознава взаимозависимостите между различните отдели. Екипите откриват общ език и общо разбиране за 
финансите, които могат веднага да приложат в своята практика. Всеки участник вижда себе си като ключов 
индикатор, който може да повлияе върху промяната в организацията и върху това как тя се възприема на 
капиталовия пазар.

“Сложните принципи са изяснени в рамките на един ден, без да се изисква предварително знание 
по темата. Което е по-важно, хората са много ентусиазирани от програмата и са усвоили добре 
знанието, особено след като прехвърлихме основните идеи на обучението към реалната бизнес 
ситуация.“ 

Лидер на екип “Проекти“
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