campuscambra
Formació d’empresaris i directius

PROGRAMA
FINANCES FÀCILS
Maig-Juny 2022

-10%

per a socis Business
del Club Cambra

FINANCES FÀCILS. Maig-Juny 2022 (18 h)
Dies 24, 26 i 31 de maig i 2, 7 i 9 de juny de 2022 formació en Aula Virtual-videoconferència de 15.00 a 18.00 h.

En situacions d’incertesa com les que estem
vivint, les decisions que prenem en torn al negoci
tenen encara major importància degut al seu
impacte financer directe o indirecte.

DESTINATARIS

T’oferim un programa pràctic, adreçat a totes
aquelles persones implicades en la presa de
decisions del negoci. Si vols disposar dels
elements necessaris per determinar en cada
moment com impacta financerament a l’empresa
la presa de decisions operatives del dia dia,
utilitzar el coneixement de les finances com un
instrument d’ajuda i comprendre clarament les
eines d’anàlisi, aquest és el teu curs.

Formació en Aula Virtual mitjançant videoconferència.
Treballarem l’exposició del contingut amb exemples i casos
pràctics i organitzarem treball en grup amb el mètode del
cas en cadascuna de les sessions, fomentant el diàleg i el
contrast de les diverses alternatives d’acció.

QUÈ TREBALLAREM AL LLARG DEL CURS?
•	Farem el recorregut de tot el procés comptable,
entenent la comptabilitat des de la lògica més elemental
des del seu inici, fins arribar a entendre el balanç
patrimonial en sí mateix i aprenent de forma clara
i senzilla com l’hem d’interpretar, de tal manera
que sigui una eina pràctica i d’ajuda per elaborar un
diagnòstic de la situació de l’empresa/negoci.
•	Profunditzarem en tots els aspectes a tenir presents en
la interpretació de les eines d’anàlisi i les solucions
per garantir la continuïtat, assegurar la rendibilitat
de l’empresa/negoci,... Es facilitarà un quadre de
comandaments que podràs adaptar al teu model de
negoci per tal de fer un seguiment financer de forma
clara, i de fàcil lectura.

Empresaris/es, Directors/es Generals / CEO’s o caps de
departament.
METODOLOGIA

PROGRAMA
1. Comprensió dels estats comptables
• Objectiu de la comptabilitat: proveir d’informació
• Procés comptable. Construcció del Compte de Resultats
i del Balanç de Gestió
• Dilema entre el benefici assolit i la disponibilitat efectiva
de tresoreria. Solució
2. Cas pràctic d’estats comptables i variació de tresoreria
3.	Anàlisi des de la perspectiva comptable de l’estratègia de
l’empresa
• Plantejament de l’estratègia de l’empresa
• Procedència i destins dels fons a la nostra empresa
4.	Anàlisi de les necessitats operatives de fons (o de circulant)
• Estratègia financera de l’empresa
• Necessitats Operatives de Finançament (NOF)
• NOF vs. Fons de Maniobra: solidesa financera
• Procedència i destins dels fons a la nostra empresa
• Model d’anàlisi financer de les operacions
• Escenaris habituals de necessitats operatives de fons:

OBJECTIUS

	   – Creixement. Estacionalitat. Fons de maniobra negatiu

• Entendre i interpretar l’aplicació de les finances de la
teva empresa.

5. Cas pràctic de creixement del negoci i el seu finançament

• Comprendre i anticipar l’impacte de les decisions
empresarials en la teva tresoreria.
• Disposar d’un model senzill d’anàlisi financer de la
pròpia empresa.
• Identificar els indicadors clau (KPI’s) financers.
• Aprendre de forma clara i entenedora la diferència entre
actiu i passiu, i entre inversió i finançament.

PROFESSOR
Josep Maria Moré
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. MBA per l’IESE.
Consultor en processos de reestructuració corporativa i processos de
M&A a la PIME. Especialista en estratègia corporativa. Forma part de
diversos Consells d’Administració.

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
El preu de la matrícula és de 485 euros (exempt d’IVA)

Més informació
i inscripcions

Per inscriure’s, els participants hauran d’emplenar el
qüestionari que rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra.
Un cop rebut el qüestionari, es confirmarà la plaça per
correu electrònic. Les places són limitades.

Txus Martínez

A LA FORMACIÓ

mjmartinez@cambrabcn.cat

Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula del
programa segons l’establert per la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo. Des de la Cambra us podem
fer aquest tràmit, contacteu-nos i us informarem de les
condicions i requisits establerts per Fundae.

902 448 448 ext. 5396
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.cat

DESCOMPTES
• 15% de descompte per a autònoms
• 10% des descompte socis Club cambra Business
• 10% des descompte ex-alumnes directius

