Резюме
Посада:

Фінансовий експерт

ФІБ:

Єфімова Ірина Борисівна

Дата народження:

30.08.1966 р.

Сімейний стан:

Заміжня, троє дітей

Місце проживання:

Ураїна, м. Київ

Освіта:
Вища освіта

Аспірантура

Навчальний
заклад
Київський
технологічний
інститут
харчової
технології

Місцезнаходження
Київ,
Україна

Київський
технологічний
інститут
харчової
технології

Київ,
Україна

Рік

Спеціальність
1988 Економіка і
організація
промисловос
ті продовольчих
товарів
1992 Економіка і
організація
промисловос
ті продовольчих
товарів

Рівень
кваліфікації
Диплом з
відзнакою
Інженерекономіст
Кандидат
економічних
наук

Досвід роботи:
Період
05.2000
- по
тепері
шній
час

Контактна інформація
для довідок про
організацію та посади
Засновник і головний
бухгалтер,
консалтингова компанія
ТОВ «Техекономоптім»
(ТЕО), (м Київ)

Країна
Україна

-

19922000

Викладач кафедри
бухгалтерського обліку
в харчовій та м'ясо-

Україна

-

Коротка інформація про здійснювану
діяльності, яка має відношення до
призначення в проект
Фінансовий аналіз платоспроможності
підприємств;
Формування аналітичних звітів
підприємств;
Консолідація фінансової звітності;
Побудова фінансових моделей, аналіз
ефективності та чутливості проектів.
Розробка бізнес-планів (ТЕО)
відповідно до міжнародних стандартів
з метою залучення кредитних коштів
Світового Банку, Європейського
Інвестиційного Банку Європейського
Банку Реконструкції та Розвитку, а
також для отримання кредитних
коштів під державні гарантії.
Фінансовий аналіз платоспроможності
підприємств;
Консолідація фінансової звітності;

19901992
19881990

молочної промисловості
КТІХТ
Навчання в аспірантурі
Інженер галузевої
науково-дослідної
лабораторії КТІХТ

Україна
Україна

Бізнес-планування, аналіз
ефективності та чутливості проектів.
Здобуття ступеня кандидата
економічних наук
Науковий співробітник лабораторії.
Проекти з підвищення ефективності
роботи підприємств харчової
промисловості

Досвід в розробці техніко-економічних обґрунтувань і маркетингових досліджень з
метою розвитку господарств агропромислового комплексу України:
Пері
№
Місто
Проект
Резюме
од
м.Переяслав
Мета - придбання нетелі (племінну худобу)
Проект розвитку і кормозбиральних комбайнів;
1 2001 Хмельницьк
племінного
ініціатор Проекту - агрофірма «Славутич»;
ий, Київська
тваринництва
джерело фінансування - АКБ «Правексобл.
Банк».
Проект організації Мета - придбання сировини та допоміжних
с.
виробництва і
матеріалів;
Гоноровка,
переробки
ініціатор Проекту - ТОВ «Промінтерсах»;
2 2002
Вінницька
цукрових буряків джерело фінансування - АКБ «Правексобл.
на Гоноровському Банк» та АППБ «Аваль».
цукровому заводі
Переробка тома- Мета - будівництво та придбання
тів в томатний
обладнання з виробництва томат-пасти в
м. Ізмаїл,
3 2003
концентрат в
асептичній упаковці;
Одеська обл.
асептичній
ініціатор Проекту - ТОВ «Петрол»;
упаковці
джерело фінансування - АППБ «Аваль».
Збільшення
Мета - придбання обладнання та
Андрушовка,
потужностей
поповнення обігових коштів;
4 2004 Житомирська
підприємств та їх ініціатор Проекту - ГК «Альянс»;
обл.
освоєння
джерело фінансування - АППБ «Аваль».
Мета – реконструкція хлібозаводу з метою
зниження
собівартості
продукції;
Збільшення
будівництво млинарського комплексу;
2004
м.
потужностей
створенню свинокомплексу з елеватором
5
Хмельницьк
агропідприємств та комбікормовим заводом; придбанню
2006
ий
та їх освоєння
парку МТС;
Ініціатор – ГК «Стіомі-Холдинг»;
Джерело фінансування – Укрексімбанк.
Мета – будівництва заводу по виробництву
Будівництво
м.
концентрованого соку і пюре в асептичній
заводу по
Золотоноша,
упаковці, по переробці плодово-ягідного
6 2007
виробництву
Черкаська
та овочевого сировини;
концентрованого
обл..
Ініціатор – ГК «Украгроінвест»;
соку і пюре
Джерело фінансування – АППБ «Аваль».
Мета – проект будівництва готелю на 80
Будівництво
номерів + 10 сьютів в центрі м Київ;
7 2012
м. Київ
готелю
Ініціатор – БК «БИКОМ»;
CITYHOTEL
Джерело фінансування – ВТБ Банк.

8

9

10

2014

2015

2017

Росія

Розвиток
гірськолижного
курорту «Червона
поляна»

м. Дніпро

Реконструкція
об'єктів
теплопостачання

Кіровоградс
ька,
Миколаївськ
а обл.

Оцінка
управління
фінансами в
об’єднаних
територіальних
громадах

Мета – проект будівництва котеджного
містечка з готельним комплексом.
Ініціатор – ІК «Династія»;
Джерело фінансування – Інвестор.
Мета – проект реконструкції об’єктів
теплопостачання.
Ініціатор – КП «Дніпротеплоенерго»;
Джерело фінансування – Світовий Банк.
Дорожня
карта
до
вдосконалення
управління фінансами та бюджетного
планування 31 ОТГ в Харківській,
Дніпропетровській,
Херсонській,
Кіровоградській
та
Миколаївській
областях

Знання іноземних мов: російська (рідна мова), українська, англійська.
Інші навички, робота з комп'ютером, ПО: MS Windows, MS Office, 1С, Project Expert
Контактна інформація: електронна пошта: ira-post@ukr.net, моб.тел: (067) 506-1034.

