Бизнес школа "Богатство"
Финансова грамотност и шанс за всеки
Тел. (02) 8629249, http://bogatstvo.info

Конспект за изпит
за координатори на Кешфлоу клубове
1. Основи на финансовата грамотност
Приходи: заработени, пасивни, резидуални. Примери
Разходи: данъци, разходи, представителни, глезотии, непредвидени. Примери.
Активи. Определение, примери
Пасиви. Определение, примери
Принцип на лоста и умножаването
Заеми (добри и лоши). Заемите като лост и като пасив.
Финансов квадрант. Четирите потока на парите.
Ценности, определящи квадранта: страх, сигурност, свобода, вяра.
2. Финансов отчет.
Съдържание, връзка между приходи, разходи, активи и пасиви.
Последователност на попълване на финансовия отчет в играта "Потоци пари":
заплата, данъци, други разходи, активи и приходи, следващи от тях, пасиви и
разходи, следващи от тях, изчисления.
Резултати от насочване на свободните пари към активи или към пасиви.
3. Финансови нива
Финасова зависимост. Пример.
Финасова независимост. Пример. Приходи от активи = разходи
Финансова свобода. Пример. Приходи от активи > от разходи
Бедни, средна класа, богати: разлики в паричните потоци.
4. Пътят към финансовата свобода
Превръщане на заработените доходи в пасивни доходи.
Финансови планове: личен и семеен бюджет, време за достигане на ниво на
доходи за покриване на бюджета в случай на съкращение, финансиране на
плана. Примери.
Последователност на изпълнение на плана за финансова свобода:
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- План "Финансова безопасност" - спестяване (плащайте първо на себе си),
допълнителни източници на доходи, изграждане на домашен бизнес.
Предимства на мрежовия маркетинг.
- План “Финансова независимост” – достигане на комфортен стил на живот
чрез пасивен и резидуален доход.
- План “Финансова свобода” – изграждане на богатство (в играта "Потоци пари
101" пасивния доход от план ФН умножен по сто означава постигане на план ФС
(богатство). Инвестиране в недвижими имоти и ценни книжа.
5. Провеждане на Встъпителен семинар по финансова грамотност:
Запознаване на участниците. Представяне на клуба и продуктите по финансова
грамотност, които предлагаме. Кой е Р. Кийосаки.
Запознаване с основите на Финансовата грамотност.
Играта "Потоци Пари". Омагьосаният кръг, Бързата писта. Значения на полетата
в Омагьосания кръг. Правила за игра. Цел на играта.
Правила за водене на финансовия отчет. Осчетоводяване на различи ситуации
– закупуване на актив със и без заем за първоначална вноска,
благотворителност, заплата, раждане на дете, съкращение, доходи от активи.
Различни игрални ситуации. Предпазване от фалит в случай на съкращение
чрез спестявания или заеми (предимства и недостатъци на двата начина).
Водене на играта. Отначало оставете хората да правят каквото решат, но ги
предпазвайте от фалит. После те сами оценяват пропуснатите възможности, ако
не успяват, започнете да ги насочвате и да им обяснявате.
Малки и големи възможности и тяхното оценяване. Годишна възвращаемост –
начин на изчисляване. Възможности за доход от продажба на активите. Доход
от предлагане на сделки на други участници. Възможности за печалба от активи
с отрицателен паричен поток. Заеми - предимства и недостатъци.
Постигане на финансова независимост: натрупване на активи, освобождаване
от пасиви.
Приключване на играта. Анализ, въпроси и отговори. Предложение за собствен
МЛМ бизнес. Показване на книги и рекламни материали.
Можете да станете координатори на Кешфлоу клуб само ако:
- сте навършили 18 години
- сте членове на Кешфлоу клуб
- сте завършили интензивен курс по финансова грамотност
- сте закупили Кешфлоу комплект (по 1 екз. от всички книги по финансова
грамотност и играта "Потоци пари 101")
- сте положили успешно изпит по този конспект, включващ събеседване,
писмено есе, провеждане на семинар по финансова грамотност и игра.

Желаем ви успех!
За допълнителна информация и насрочване на изпитни дати:
инж. Емил Найденов – национален координатор, тел. 0888 920484
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